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   املقدمة

  

  

ميثل حقيقة الوجود الحضاري لإلنسان منذ أن  خرتاعواإلبداع واال  بتكارعىل الرغم من أن اال   

عىل هذه األرض، إال أن بحث هذه املوضوعات بالشكل العلمي جاء متأخراً إىل حد  الـلـهخلقه 

  . كبري

. سبحانه لنا جميعاً  الـلـه، وهبها الـلـهنعمة من نعم  خرتاعواإلبداع واال  بتكاروالقدرة عىل اال   

  . إنها قدرات عقلية مهمة نولد بها، وإن كانت بدرجات متفاوتة لدى كل منا

فهو ليس ظاهرة إنسانية عامة وليست ظاهرة خاصة بأحد،  خرتاعبداع واال واإل  بتكارإن اال   

  . حكراً عىل الخرباء والعلامء واألخصائيني وأساتذة الجامعة والباحثني واملتعلمني

وتعلم املهارات هو استعداد فطري لدى األشخاص ينمى بالتدريب  خرتاعواإلبداع واال  بتكارواال   

فاإلنسان وصل إىل القمر واملريخ عندما أراد .. ل يف تحقيق األشياءوالتعليم، وليس هناك مستحي

  . ذلك وأرص عليه، مع أن ذلك كان حلامً مستحيالً منذ سنوات عدة مضت

من أهم القدرات التي يجب أن تحظى باالهتامم والعناية  خرتاعواإلبداع واال  بتكارويعد اال   

هم الذين غريوا وجه التاريخ والعامل، وهم ثروة برشية  والرعاية، ألن املبتكرين واملبدعني واملخرتعني

  . نادرة، وعنرص أسايس لتقدم أي أمة

ي واإلبداعي وخصائصه بتكار ويهدف الكتاب الحايل إىل إلقاء الضوء عىل مفهوم التفكري اال   

  . ومراحله والعوامل املشجعة واملعوقة له

ي واإلبداعي سواء عىل مستوى بتكار ال كذلك يهدف الكتاب إىل رصد أساليب تنمية التفكري ا  

  . الفرد أو املنظمة

/ ية بتكاراال املبدعة، ولصفات املنظامت / ية بتكارويعرض الكتاب أيضاً لصفات الشخصية اال   

  . كذلك تحدث الكتاب عن أشهر املخرتعني وأعظم املخرتعات. املبدعة



  المقدمة 
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وضوعات الكتاب ملساعدة ويف نهاية الكتاب تم توفري عدد من االستقصاءات املرتبطة مب  

القارئ عىل أن يتعرف عىل نفسه بنفسه واكتشاف القدرات الخاصة لديه بحثاً عن التميز والجودة 

  . والنجاح يف الحياة والعمل

   :ولقد تكون الكتاب من إحدى عرش فصالً هي كالتايل

  . اإلبداع/ بتكارماهية اال   :   الفصل األول 

  . ي واإلبداعيبتكار التفكري اال مراحل عملية   :   الفصل الثاين 

  . ي واإلبداعيبتكار العوامل املعوقة للتفكري اال   :   الفصل الثالث 

  . ي واإلبداعيبتكار العوامل املشجعة للتفكري اال   :   الفصل الرابع 

  . املبدعة/ ية بتكارالشخصية اال   :   الفصل الخامس 

  . املبدعة/ ية بتكاراملنظمة اال   :   الفصل السادس

  . ي واإلبداعي لدى الفردبتكار وسائل تنمية التفكري اال   :   السابع  الفصل

  . ي واإلبداعي لدى العاملني باملنظمةبتكار أساليب تنمية التفكري اال   :   الفصل الثامن 

  . ي واإلبداعي لدى العاملني باملنظمةبتكار لتنمية التفكري اال  أخرىأساليب   :   الفصل التاسع 

  . املخرتعني وأعظم املخرتعاتأشهر   :   الفصل العارش 

  . ي واإلبداعيبتكار استقصاءات عن التفكري اال : الفصل الحادي عرش

   :هذا وميكن استخدام الكتاب ألغراض عدة مثل  

  . بنفسك فلقد تم تصميم الكتاب ليمكنك من تعليم نفسك :التعلم الذايت والدراسة الفردية 1-

يف برنامج  اب كملف تدريبي يتم توزيعه عىل املتدربنيميكن استخدام الكت: الربامج التدريبية 2-

  . تدريبي يدور حول موضوع الكتاب
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ميكن إرسال الكتاب إىل هؤالء الذين ال يتمكنون من حضور الربامج  :التدريب عن بعد 3-

  . التدريبية

تامع يستطيع الباحثني يف مجاالت علم اإلدارة وعلم النفس اإلداري وعلم اج: البحوث العلمية 4-

  . استخدام الكتاب كمرجع يف بحوثهم النظرية وامليدانية. .املنظامت ومهنة الخدمة االجتامعية

ما  -مرجعاً أجنبياً يف إعداد هذا الكتاب  37مرجعاً عربياً و  88هذا ولقد تم استخدام حوايل   

ل بني كتاب وبحث ومقال وترجمة ومؤمتر، هذا باإلضافة إىل عرض بعض الجداول واألشكا

  . التوضيحية لتبسيط ورشح موضوعات الكتاب

واملؤلف . العيل القدير أن يستفيد من هذا الكتاب كل من اهتم بقراءته الـلـهأخرياً ندعو   

سنوات طويلة من سبحانه وتعاىل عىل توفيقه يف إعداد هذا الكتاب، الذي هو حصيلة  الـلـهيشكر 

يف العديد من الربامج التدريبية  ملشاركة كمدربالدراسة والقراءة واالستفادة من خربات اآلخرين وا

  .  ي واإلبداعي بصفة عامة ويف املنظامت بصفة خاصةبتكار املتعلقة مبوضوع التفكري اال 

  ، ،وباهلل التوفيق    

  ف ـؤلـامل  
  مدحت محمد أبو النرص . د.أ  

  2008 :القاهرة  
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  الفصل األول 

  

 اإلبداع/  بتكارماهية اال 
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  :مقدمــة

ويرجع ذلك إىل . رضورة تحتمها طبيعة العرص الحديث Innovation بتكارأصبح االهتامم باال   

يف كل مجاالت الحياة، وإىل دور املبتكرين يف تغيري التاريخ وإعادة تشكيل العامل أو  بتكارأهمية اال 

ورعاية املبتكرين، بينام الجهود املبذولة  اربتكوتتنافس الدول املتقدمة فيام بينها لتشجيع اال . الواقع

  .يف هذا املجال ما تزال قليلة ومحدودة) ومنها الدول العربية(يف الدول النامية 

قد لعب دوراً بارزاً يف تاريخ الجنس البرشي حيث  Creativityويرى كيم ووشونج، أن اإلبداع   

ات بتكار جديد، وأن معظم اال  يشءتقديم أنه يبدأ بإرصار املبدع عىل تحطيم الحقيقة املعارصة ب

تقوم عىل أفكار بسيطة، وإنني أؤكد عىل أن املبدعني هم الذين يصنعون التاريخ ويحافظون عىل 

العلم يف حركة دامئة ألن القدرة عىل اإلبداع هي إحدى القدرات العقلية املهمة التي نولد بها 

التي يجب أن تحظى بالعناية والرعاية ولدينا درجات متفاوتة منها، وهي من أهم القدرات 

واالهتامم، ألن املبدعني هم الذين غريوا وجه العامل وال يوجد مجتمع إنساين حقق تقدماً وازدهاراً 

  .يف ميادين أنشطته املختلفة وتعامل بكفاءة واقتدار مع مشكالته وموارده إال بفضل مبدعيه

عىل  الـلـهالحضاري لإلنسان منذ أن خلقه  ميثل حقيقة الوجود بتكاروعىل الرغم من أن اال   

  .ية بالشكل العلمي جاء متأخراً إىل حد كبريبتكارهذه األرض، إال أن بحث الظاهرة اال 

لغوياً مرادف لإلبداع والتفوق والتميز واستحداث أساليب وعالقات جديدة بدالً  بتكارواال    

  .من القدمية أو املتعارف عليها

  . بدعاً أي أنشأه عىل غري مثال سابق. .عل بدعهواإلبداع لغوياً من الف  

  :ولقد وردت كلمة اإلبداع ومشتقاتها يف أربعة مواضع يف القرآن الكريم، هي كالتايل  
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  :تعاىل الـلـهقال 

  )117: لبقرةا(") 117(بديع الساموات واألرض وإذا قىض أمرا فإمنا يقول له كن فيكون "    1-

بديع الساموات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل يشء وهو بكل يشء "    2-

  .)101: األنعام ") 101(عليم 

قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال ما يوحى إيل وما أنا إال "    3-

   ).9: ألحقافا(  ")9(نذير مبني 

ثم قفينا عىل آثارهم برسلنا وقفينا بعيىس ابن مريم وآتيناه اإلنجيل وجعلنا يف قلوب الذين "    4-

: لحديدا( "الـلـهرضوان  اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء

27.(  

مثل الرسم والنحت (ت الفنية وبصفة عامة فإن مصطلح اإلبداع يستخدم يف املجاال   

فيطلق عىل التفكري   Inventionخرتاع، أما مصطلح اال ..).واملوسيقـى والسينام واملرسح والقصة

ماكينة جديدة أو جهاز جديد أو سيارة  اخرتاعمثل (يف املجاالت املادية والتكنولوجية  يبتكار اال 

ياء املادية لتحسني أدائها أو زيادة إدخال تطوير رئييس عىل األش خرتاعاال كذلك يشمل ) جديدة

التطوير املستمر الذي يحدث يف السيارات والطائرات واآلالت : مثل.. (.رسعتها أو تصغري حجمها

  ...). واألجهزة املنزلية والحواسب اآللية

يتميز ) علمي أو أديب أو فني أو مادي(ويسعى الشخص املبتكر إىل الوصول إىل إنتاج   

  .واملالءمة لحل مشكلة تواجهه بالجدية واألصالة

ولهذا يبدو . عملية معقدة جداً، ذات وجوه وأبعاد متعددة بتكاريقول إلكسندر روشكا أن اال   

  .من الصعب الوصول إىل تعريف له، محدد ومتفق عليه
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  ي واإلبداعيبتكار تعريف التفكري اال 

جع اختالفهم لعدة أسباب واإلبداع، وير  بتكارلقد اختلف العلامء والباحثون يف تعريف اال   

واإلبداع عملية معقدة جداً، ذات وجوه متعددة، االختالف يف طبيعة  بتكارأن عملية اال : أهمها

  ... املعايري املستخدمة يف تحديد هذين املفهومني، واالختالف يف الطرق املستخدمة يف دراستهام

  :  نذكر اآليت بتكارومن التعريفات األجنبية املتاحة عن اال   

   يعرف تورانسTorrance  ي بأنه عملية اإلحساس باملشكالت والثغرات يف بتكار التفكري اال

املعلومات والعنارص املفقودة، ثم إنتاج أكرب قدر من األفكار الحرة حولها، ثم تقييم هذه 

  .األفكار، واختيار أكرثها مالءمة، ثم وضع الفكرة الرئيسية موضع التنفيذ وعرضها عىل اآلخرين

   ويرى جيفلوردGuilford  كام يذكر شتاين . هو تفكري تغيريي بتكارأن االStein  هو  بتكاربأن اال

  .لدى مجموعة من الناس ريضالعملية التي ينتج عنها عمل جديد مقبول أو ذو فائدة أو مُ 

   ويعرف روجرزRogers  بأنه ظهور إنتاج جديد ناتج عن تفاعل بني الفرد ومادة الخربة بتكاراال.  

   كذلك يعرف كل من جيمسJames  وإيفانسEvans  بأنه القدرة عىل اكتشاف عالقات  بتكاراال

جديدة وتشكيل مفاهيم جديدة من مفهومني أو أكرث موجودين قبل ذلك يف العقل، فكل 

يعترب دمجاً جديداً لألفكار، املنتجات، األلوان، الكلامت وما إىل ذلك، ويؤدي اإلبداع إىل  ابتكار

ية جديدة وكل منها تحقق رضا لبعض احتياجات العنرص ابتكارعلمية ومنتجات  اتافاكتش

  .البرشي

   وترى إيلني يرسEllen Yers  التقليدية يف  هو القدرة عىل تجنب الروتني العادي والطرق بتكارأن اال

  .التفكري مع إنتاج أصيل وجديد وغري شائع ميكن تنفيذه أو تحقيقه
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   وتعرف أنا كرافتAnna Craft  بأنه طريقة غري تقليدية يف التفكري والعمل واملعرفة بتكاراال.  

  : نذكر اآليت بتكارومن التعريفات العربية املتاحة عن اال 

   بأنه عملية لها مراحل متتابعة تهدف إىل إنتاج يتمثل يف  بتكاراال ) 1995(يعرف محمد املفتي

 ظل مناخ داعم يسود االتساق والتآلف إصدار حلول متعددة تتسم بالتنوع والجدة وذلك يف

  .بني مكوناته

   هو األسلوب الذي يستخدمه الفرد يف إنتاج أكرب  يبتكار أن التفكري  اال ) 1996(ويرى منري كامل

، وتتصف هذه األفكار )الطالقة الفكرية(عدد من األفكار حول املشكلة التي يتعرض لها 

  ).األصالة(ار أو الشيوع وعدم التكر ) املرونة(بالتنوع واالختالف 

   بأنه نشاط عقيل مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف  بتكاراال ) 1999(ويعرف فتحي جروان

ويتميز التفكري اإلبداعي . البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقاً 

ه ينطوي عىل عنارص بالشمولية والتعقيد ـ فهو من املستوى األعىل املعقد من التفكري ـ ألن

  .معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة

   فكرة، وسيلة، أداة، (بأنه قدرة عقلية، يحاول فيها اإلنسان أن ينتج  بتكاروميكن أن نعرف اال

  .مل تكن موجودة من قبل، أو تطوير رئييس لها دون تقليد، مبا يحقق نفعاً للمجتمع...) طريقة،

  :يبتكار وء هذا التعريف ميكن تحديد ثالثة أبعاد للتفكري اال ويف ض

   البعد األول هو العملية العقليةMental Process التي تتطلبها هذه القدرة.  

   البعد الثاين هو مضمون هذه القدرةContent.  

   البعد الثالث هو الناتج الظاهر لهذه القدرةProduct.  
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استعداد فطري لدى األشخاص ينمي بالتعليم والتدريب  كاربتولقد أثبتت الدراسات أن اال   

  .وتعلم املهارات واكتساب الخربات

فاإلنسان وصل إىل القمر وإىل املريخ عندما أراد . .وليس هناك مستحيل يف تحقيق األشياء  

  .ذلك وأرص عليه، مع أن ذلك كان حلامً مستحيالً منذ سنوات عدة مضت

  اإلبداعية / ية اربتكعوامل أساسية للقدرة اال 

وتورنس   Morenoومورينو  Gailfordتشري معظم الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفورد   

Torrance  يةبتكارإىل العوامل التالية والتي تعترب أساسية للقدرة اال:  

  :Fluencyالطالقة   -1

  القدرة عىل إنتاج أكرب عدد من األفكار اإلبداعية.  

   فكار وسهولة توليدهاالقدرة عىل سيولة األ.  

  :Flexibilityـ املرونة 2

  القدرة عىل إنتاج عدد متنوع من األفكار.  

  القدرة عىل تغيري الحالة الذهنية بتغيري املواقف.  

  القدرة عىل تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو مظهر واحد.  

  :ومن أشكال املرونة

  . برسعة وسهولة أخرىعنى االنتقال من فكرة إىل مب: املرونة التلقائية  أ ـ   

  .مبعنى القيام بسلوك ناجح عن طريق التغيري ملواجهة مشكلة ما: ب ـ املرونة التكيفية

  :Sensitivityـ الحساسية للمشكالت 3

  القدرة عىل اإلحساس املرهف ورؤية الكثري من املشكالت يف الوقت الواحد.  
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  :Geniunityـ األصالة 4

  لقدرة عىل إنتاج أفكار غري عاديةا.  

  التفكري األصيل الذي ال يكرر أفكار املحيطني به أو يقلدهم.  

  :Directionـ االحتفاظ باالتجاه ومواصلته 5

  القدرة عىل االحتفاظ باالتجاه دون تشتت اإلسهامات.  

   :، هي كالتايلأخرىهذا وميكن إضافة خصائص 

  .التخيل    1-

  .العناد العلمي    2-

  .القدرة عىل التفكري    3-

  .اإلتقان    4-
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  واإلبداع حاجة إنسانية هامة بتكاراال 

   :تعريف الحاجات

وهناك محاوالت عديدة وضعت . لفظ لإلعراب عام يفتقر إليه الكائن الحي Needالحاجة   

كل ما «اجة هي لتعريف الحاجة، إال أنها مهام اختلفت ألفاظها تدور حول معنى عام مؤداه أن الح

يحتاجه ويتطلبه الفرد من أجل الحفاظ عىل صحته وحياته وإشباع رغباته املتنوعة، وتوفري ما هو 

وميل فطري يدفع اإلنسان إىل تحقيق غاية ما وضع طبيعي «: فالحاجة إذا هي »مفيد لتطوره ومنوه

  .»داخلية أو خارجية شعورية أو ال شعورية

رغبة أو مطلب أسايس «: هي Michael Mannرفها ميشيل مان ومبعنى آخر فإن الحاجة كام ع  

   .»ه االجتامعيةر لدى الفرد يريد أن يحققه ليك يحافظ عىل بقائه وتفاعله مع املجتمع وقيامه بأدوا

 وإذا مل تشبع الحاجة يحدث نوع من االضطراب واالختالل الفسيولوجي أو النفيس أو  

  . بعمل ما إلشباع هذه الحاجة االجتامعي بالنسبة للفرد يدفعه للقيام

حالة من عدم اإلشباع يشعر بها فرد معني، وتدفعه إىل : ولذلك يعرف البعض الحاجة بأنها  

العمل من أجل بلوغ هدف يعتقد أنه سوف يحقق له إشباعاً ينهي حالة التوتر وحالة عدم اإلشباع 

اء الفرد أو املحافظة عىل حياته وليس من الرضوري أن ينطوي إشباع الحاجة عىل بق. التي مير بها

معني قد يكون يف  ءأو الحاجة واالفتقار إىل يش ءووجوده، فقد يشعر اإلنسان بالرغبة يف يش

   .إشباعها أذى ورضر له

  

 

  

  

  )1(شكل رقم 

  الحاجة كدافع للسلوك

حاجة غري 

 مشبعة

.. قلق .. توتر .. أمل  

 خوف
سلوك إلشباع  دافــع

 الحاجة
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 مثل. يف املجتمع  Resourcesوهناك من التعريفات ما يوضح العالقة بني الحاجات واملوارد   

هذه التعاريف ترى أن الحاجات اإلنسانية تشري إىل تلك املوارد التي يحتاجها الناس كأفراد من أجل 

  .املحافظة عىل الحياة واالستمرار فيها ومن أجل التمكن من األداء االجتامعي املناسب يف املجتمع

 وقد أشارت كل النظريات التي اهتمت بدراسة حاجات اإلنسان بهدف التعرف عليها  

إحدى الحاجات الهامة لدى  بتكاروتحديدها وترتيبها حسب أهميتها ورصد خصائصها، إىل أن اال 

وذلك كام أشار ماسلو  Self Actualization Needاإلنسان وتدخل ضمن الحاجة إىل تحقيق الذات 

Maslow يف رسمه لهرم الحاجات اإلنسانية.  

تعترب ضمن  بتكارأن الحاجة إىل اال  Johnson & Sehewartzبينام يرى كل من جونسون وشوارتز   

لإلنسان فكام أن اإلنسان له حاجات جسمية ونفسية فإن له  Mental Needsالحاجات العقلية 

  .ية لديهبتكارالحاجة إىل الفهم واملعرفة والحاجة إىل تنمية القدرات اال : حاجات عقلية مثل

  وسائل إشباع الحاجات

اع الحاجات، تختلف من شخص آلخر ومن مرحلة منو هناك وسائل عديدة ومتنوعة إلشب  

  .ألخرى، ومن ثقافة ألخرى، ومن مجتمع آلخر، ومن زمن آلخر

أو غري مرشوعة  ..)االجتهاد واملثابرة والسعي والعمل: مثل(أيضاً هذه الوسائل قد تكون مرشوعة   

  ..).الرسقة والعدوان وخيانة األمانة والغش والزنا: مثل(

، فالحاجات الفسيولوجية أخرىلة أو أكرث إلشباعها، قد تختلف من حاجة إىل ولكل حاجة وسي  

يتم إشباعها عن طريق األجور ونظم التأمينات االجتامعية والضامن االجتامعي والزواج وخدمات 

والحاجة إىل األمن واألمان يتم إشباعها من خالل وجود فرصة العمل وتكوين األرسة .. اإلسكان

والتأمني عىل السيارة واملنزل ومراعاة نظم األمن والسالمة ضد الحريق  واالدخاروإنجاب األبناء 

  .وضد الرسقة وخدمات املعاش بعد سن الستني، وما تقوم به الرشطة من حفظ لألمن يف البالد
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ية يتم إشباعها بالقراءة املنتظمة بتكاروالحاجات العقلية ومنها الحاجة إىل تنمية القدرات اال 

الواعية والتفاعل مع اآلخرين والحساسية باملشكالت وعدم االنفصال عن الواقع والسفر  واملالحظة

  ...والدورات التدريبية

  بتكارأنواع اال 

قد يستخدم الشخص املبتكر  بتكارة أنواع لال أربعحدد عىل محمد عبد الوهاب وآخرون   

  : إحدى هذه األنواع أو اثنتني منها أو أكرث، هي كالتايل

  : بداع التعبريياإل    1-

ما  يشءوالذي يعني التلقائية والحرية والطريقة الخاصة التي يتميز بها شخص معني يف عمل   

فرتى هذا الرسام ينتج لوحته الفنية بطريقة معينة، . أو مزاولة مهنة أو مامرسة فن من الفنون

  . وهذا الالعب يعالج الكرة بطريقة متميزة

  : اإلبداع الفني   2-

يف إنتاج سلعة معينة، والخصائص التي توجد فيها واملزايا التي تتضمنها، والوظائف ويتمثل   

أنظر إىل السيارات اليابانية اآلن، بعد أن ثبت اليابانيون . التي تؤديها، والحاجات التي تشبعها

أقدامهم واكتسبوا شهرة الجودة وكفاءة األداء، وجهوا اهتاممهم لشكل السيارة ومظهرها 

  .اوجاذبيته

   :خرتاعاال    3-

ورغم أن عنارصه واألجزاء التي . أصيل جديد، مل يكن موجودا من قبل يشءويعني إنشاء   

إال أن هناك نسقاً مختلفاً يضم هذه األجزاء فيجعلها تأخذ شكالً جديداً . يتكون منها موجودة

العجلة  اخرتاعها بيوتر، ومن قبلمواملثال اآلن هو الروبوت، ومن قبله الك. وتؤدي مهمة متميزة

  .وغريها مام يزخر به عاملنا الحديث.. والقاطرة والكهرباء والطائرة



   اإلبداع/ ماهية االبتكار  

  

 
25  

  

  : اإلبداع املركب   4-

ويعرب عن تجميع غري عادي بني األشياء، فيأخذ الشخص أفكاراً مختلفة ويضعها يف منوذج   

قول معينة فعندما يتعرف الباحث عىل املبادئ والفرضيات واألسس التي تقوم عليها ح. واحد

جديد، فإنه يحقق إبداعاً معيناً ء للعلوم والفنون، ويربط بني هذه املبادئ واألسس ويتوصل ليش

واإللكرتونية، والذي يستخدم يف اإلدارة عند  مثل مفهوم السريناتيكية يف األنظمة البيولوجية. يستفاد به

  .وحةباعتبارها أنظمة مفت النظر إىل وظيفة التغذية العكسية للمنظامت

  واإلبداع يف العملية اإلدارية بتكاراال 

يشري عارف السويدي إىل أن التغريات الجديدة عىل الحياة البرشية، ومتطلباتها املتجددة   

واملتسارعة تحتم عىل إدارات اليوم مواكبة هذا التغري والتجدد الحيايت بفعل الحجم املذهل لثورة 

ليها تغيري أدوارها وأهدافها وتطوير مقدراتها لصنع املعلومات والتقنيات الحديثة، كام يحتم ع

موظفني مبدعني قادرين عىل استالم دفة التغيري يف مجتمع وأمة تنتظر منهم الكثري، برشط أن 

تدعم هذه اإلدارات دعامً موازياً ومتساوياً مع طموحات هذا املجتمع واألمة عامة، إنها طموحة 

تهتم بتهيئة املوظفني لتحقيق طاقاتهم الداخلية، وتأهيلهم ألدوار  البد أن متارسها إدارة اليوم، أدوار

  ...التجديد، تجديد الواقع عىل كل مستوياته فكراً ومعرفة ومهارة وتحد

مل يعد مقبوالً أن تظل اإلدارة اليوم مكاناً إلخامد الطاقات اإلبداعية، واملحافظة عىل أوضاع   

  ...قيادة وصناعة الحياة قدمية جامدة ال تخرج مبدعني متمكنني من

هناك إدارات حققت التميز واإلبداع لوجود العنرص البرشي املتميز فيها، وهناك برامج   

  . متيزت، ومشاريع فازت ونجحت، كل ذلك النجاح تقف خلفه قيادة إدارية متميزة يف إدارة اإلبداع

وإدارة ) تقليدية(عة إدارة غري مبد: ويف ضوء ما سبق ميكن تقسيم اإلدارة إىل نوعني هام  

  ).غري تقليدية(مبدعة 
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  اإلدارة املبدعة  اإلدارة غري املبدعة

Operates within mental framework based on 
clear and accepted set of rules of the game. 

تعمل يف إطار عقيل مبنـي عـىل موقـف واضـح 

  . ومقبول من قواعد اللعبة

No clear rules-these emerge over time high 
tolerance for ambiguity. 

ـاً ليس هناك قواعد واضحة ـ وهذه انبثقـت  يوم

  .بعد يوم من االحتاملية العالية للغموض
Strategies path dependent. 

  .اسرتاتيجيات غري مستقلة

Path independent, emergent, probe and learn.  

  طريق مستقل، جديد، ابحث وتعلم

Clear selection environment. 

  .خيارات بيئية واضحة

Fuzzy, emergent selection environment  

  .خيارات بيئية جديدة ومشوشة

Selection and resource allocation linked to clear 
trajectories and criteria for fit. 

ــع مســارات  ــوارد مرتبطــة م ــار وم ــع اختي مواق

  .واضحة ومعايري مناسبة

Risk taking, multiple parallel bets, tolerance of 
(fast) failure.  

ـــة،  ـــات متنوعـــة متوازي تبنـــي املخـــاطر، رهان

  .احتاملية للفشل الرسيع

Operating routines refined and stable. 

  .عمليات روتينية مكررة وثابتة

Operating patterns emergent and "fuzzy". 

  .وشةعمليات مناذج منبثقة ومش

Strong ties and knowledge flows along clear 
channels 

  .حزم قوي ومعرفة تتدفق يف قنوات واضحة

Weak ties and peripheral vision important. 

  . حزم ضعيف ورؤية خارجية لألشياء املهمة

  ية واإلبداعيةبتكارخرافات حول القدرة اال 

Myths about creativity  

  ) 1(خرافة 

ية تعني التفكري بأشياء جديدة بتكاردرة اال الق

  .بالكامل

  

Myth (1) 

Creative means imaging or doing things 
completely new  



   اإلبداع/ ماهية االبتكار  
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  )2(خرافة 

 ابتكارالخرباء فقط، هم القادرين عىل إضافة أو 

 .أشياء ذات معنى

Myth (2) 

Experts, only, can create anything meaningful. 

  )3(خرافة 

 .ية حكر عىل األقلية املوهوبةبتكارقدرات اال ال

Myth (3) 

Only, Gifted Minority of people are creative.  

  )4(خرافة 

 .ي إىل الجنونبتكار تؤدي حدود التفكري اال 

Myth (4) 

Creative Borders on Insanity. 

  ) 5(خرافة 

ية، لتمكن ابتكارلو كان لديك حقاً قدرات 

 .ف هذه القدرات لديكاآلخرون من اكتشا

Myth (5) 

If you really have creative ability someone will 
discover you and recognize your abilities. 

  )6(خرافة 

يتطلب العمل من  األفكار مثل السحر، وهذا ال

  .أجلها

Myth (6) 

Ideas are like Magic. You don't have to work for 
them. 

  )7(خرافة 

ي أمر جيد وجميل ولكنه ليس بتكار التفكري اال 

  .عملياً 

Myth (7) 

Creative thinking is nice but impractical. 

  )8(خرافة 

 .ي يعني مزيداً من التعقيدبتكار التفكري اال 

Myth (8) 

Creative  Thinking  Means Complexity.  

  )9(خرافة 

الطريقة األمثل قد تم الوصول إليها أو تم 

 .تشافها منذ زمناك

Myth (9) 

The best has already been found.  
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  الفصل الثاين 

  

  مراحل عملية التفكري 
 واإلبداعي يبتكار اال 

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 مقدمـــة 

 مرحلة اإلعداد    

 مرحلة الحضانة    

 مرحلة البلورة     

 مرحلة التحقق     
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   :مقدمــة

ي واإلبداعي مير بعدد من املراحل، حيث يشعر الفرد بتكار تفكري اال ميكن أن نقول إن ال  

 Necessity is the mother of خرتاعحيث إن الحاجة أم اال . بحاجة معينة داخلية يريد إشباعها

invention، فتتولد عند الفرد قوة كامنة أو رغبة داخلية . الحاجة تفتق الحيلة: والعرب يقولون

  .عاً ما يسمى دافء لعمل يش

ويف حالة  .لدى الفرد والظروف البيئية الخارجية) الدافع(ثم يحدث تفاعل بني القوة الكامنة   

  ). أفكاراً أو أعامالً(الظروف املناسبة واملشجعة وغري املعطلة، ينتج الفرد لنا إنتاجاً جديداً 

من هؤالء العلامء . ي واإلبداعيبتكار لقد حاول العديد من العلامء تحديد مراحل عملية التفكري اال 

وعىل ) 2000( Kesslerوكسلر ) 1973( Gailfordوجيلفورد ) 1972( Storrوستور ) Walas )1926والس 

  )...2001(محمد عبد الوهاب وآخرون 

ويف ضوء محاوالت هؤالء العلامء ميكن تحديد أربع مراحل أساسية متر بها عملية التفكري   

ا دائرة متكاملة الدوران، مبعنى أن كل مرحلة تعتمد عىل ي واإلبداعي وتكون يف مجملهبتكار اال 

  :  وميكن تحديد هذه املراحل فيام ييل... نتائج املراحل األخرى

  . مرحلة اإلعداد  ) 1(

  .مرحلة حضانة الفكرة  ) 2(

  . مرحلة تبلور الفكرة  ) 3(

  .مرحلة التحقق من صحة الفكرة  ) 4(

  .وميكن توضيح هذه املراحل يف الشكل التايل
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)2(شكل رقم   

  ي واإلبداعيبتكار مرحلة عملية التفكري اال 

   :من اإليجاز ءوسوف نشري إىل كل مرحلة بيش

   :Preparationمرحلة اإلعداد   1-

ي مبرحلة اإلعداد والتشبع، والتي يتم فيها قيام العقل املدرك بتكار وتبدأ عملية التفكري اال   

ثم يقوم هذا ). اإلعداد(ت واملعلومات املتعلقة باملشكلة محل الدراسة بتجميع وتحليل كافة البيانا

وبالتايل يصاب هذا ). التشبع(العقل بالرتكيز واالستغراق يف التفكري بدرجة عميقة تصل إىل مرحلة 

العقل باإلجهاد وعدم القدرة عىل مواصلة التفكري، ومن ثم يلجأ إىل طلب املساعدة من العقل غري 

  . املدرك

وخالل هذه املرحلة، يسعى العقل املدرك إىل التعرُّف عىل كل املتغريات املتعلقة باملشكلة   

  : وهذا يتطلب القيام مبا ييل.. .والتعايش معها

مرحلة ) 1(

 اإلعـداد

مرحلة ) 4(

 التحقق

مرحلة ) 2(

 الحضانة

 البلورةمرحلة ) 3(
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   :تشخيص املشكلة  -أ

يراه اآلخرون، مام  ويقوم املبتكر يف هذه الجزئية بإدراك ما ال يدركه غريه ورؤية ما ال   

  . كلة تشخيصاً دقيقاً يساعده عىل تشخيص املش

   :تجزئة املشكلة -ب

   :هامويقوم املبتكر بعد عملية التشخيص بتفتيت وتجزئة املشكلة إىل نوعني من املكونات   

  غري مألوفة / مكونات مألوفة.  

  غري معروفة/  مكونات معروفة.  

ثم يبذل مزيداً من ويسعى املبتكر يف التعامل مع املكونات املألوفة واملكونات املعروفة أوالً،   

  . الجهد واملحاوالت للتعامل مع املكونات غري املألوفة واملكونات غري املعروفة

   :ج ـ إعادة صياغة املشكلة

إىل إعادة صياغتها بصورة تساعده  - نظراً للغموض واإلبهام املحيط باملشكلة  -يسعى املبتكر   

عد عىل اكتشاف أشياء مل تكن اصلية، مام يسعىل التوصل إىل األبعاد األساسية للمشكلة وجذورها األ 

  . مرئية بالتحليل املبديئ السابق

  : تجميع البيانات واملعلومات الجديدة املساعدة للوصول للحل - د

للوصول إىل  بعد التحديد الدقيق للمشكلة، يقوم املبتكر بتجميع البيانات واملعلومات املساعدة  

بعض املعلومات املختزنة يف الذاكرة عن مشاكل مامثلة أو حل املشكلة؛ وذلك عن طريق استدعاء 

  . مشابهة
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   :تحليل املعلومات واستحداث عالقات جديدة - هـ 

والربط بينها بهدف ) القدمية والجديدة(يحاول املبتكر تحليل كافة املعلومات املتاحة   

   .استحداث عالقات جديدة مبتكرة تساعد عىل التوصل إىل بدائل جديدة للحل

   :و ـ استحداث بدائل للحل

وتعترب ... هنا يستخدم املبتكر امللكات واملهارات التي ميتلكها يف استحداث عدة بدائل للحلول  

.. .مهارات القدرة عىل التخيل والتصور والتوقع واملزج والربط من األدوات األساسية يف هذا الشأن

ل النتائج يف هذه الجزئية ـ يجب الرتكيز وهنا نحب أن ننوه إىل أنه ـ رغبة يف الحصول عىل أفض

   :عىل حقيقتني هام

   ًاستحداث أكرب قدر من البدائل وعدم القيام بتقييم البدائل اآلن مؤقتا.  

  جودة البدائل تأيت من استحداث أكرب قدر منها.  

   : Incubationمرحلة حضانة الفكرة   2-

، حيث يكون املبتكر يف حالة )لعقل الباطنا(تتم هذه املرحلة أساساً يف العقل غري املدرك   

هدوء ورسحان بواسطة عقله املدرك، حيث يتم استبعاد مؤقت للمشكلة، بينام يف الحقيقة فإن 

العقل الباطن يكون يف نشاط قوي ومركز عىل املشكلة للوصول إىل حل لها، وذلك عن طريق 

  .لديه تجريب كل املحاوالت املمكنة من توليفات األفكار املختزنة

ومن الغريب أنه أثناء هذه املرحلة ال يشعر املبتكر بأنه يف مرحلة تفكري مستمرة ألنه   

  . يتعامل معها بعقله الباطن
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فالظاهر للعني أنه ال يوجد نشاط يؤدي بينام يف الحقيقة هناك عملية خلق جبارة تتم ولكن غري 
يف حالة هدوء ورسحان بينام يقوم  وهذا ما يحدث بالفعل يف عقل املبتكر، فيبدو وكأنه. مرئية

  . العقل الباطن بإحداث عالقات جديدة بني املعلومات املختزنة متثل الحل املبتكر للمشكلة القامئة

ويف نهاية هذه املرحلة يتوصل العقل املدرك فجأة وبدون مقدمات إىل حل سليم للمشكلة   
  . نتيجة العصف الشديد للعقل الباطن

   :كن أن نشري إىل ما ييلويف هذه املرحلة مي  

قد يشعر الشخص بنوع من اإلحباط أثناء هذه املرحلة وهذا يعد نوعاً من الضامن بأن الحل   أ ـ   
  . الذي سيتم التوصل إليه سيكون عىل درجة عالية من الجودة

   :ميكن تنشيط العقل الباطن أثناء هذه الرحلة بأسلوبني هام  ب ـ 

  رتخاء كوسائل سلبية يف إعادة شحن وتجديد الطاقة الذهنيةاللجوء إىل النوم أو االس.  

   اللجوء إىل إطالة الفرتة الزمنية للتعايش مع املشكلة أو تغيري محور التفكري ـ وخاصة

عند الشعور باإلرهاق الذهني ـ يف املشكلة إىل مامرسة بعض الهوايات لتقليل حالة 

  .اإلرهاب الذهني أو التخلُّص منها

   : Crystallizationتبلور الفكرة  مرحلة  3-

العقل املدرك  عادة ما تكون هناك أفكار وحلول جيدة، ويحاول ،بعد انتهاء مرحلة حضانة الفكرة  

مثلام يحاول شخص البحث عن مكان سلسلة . بلورة هذه األفكار والحلول وعادة ما تنتهي بالفشل

ويصاحب ذلك قلق . كانها لكنه يفشل يف ذلكاملفاتيح، وبالرغم من تركيزه الشديد ملحاولة معرفة م

ولكن  أخرىثم يحاول هذا الشخص أن ينرصف عن ذلك كلية وينهمك يف أعامل . وتوتر وعدم راحة

ويشعر بالقلق والتوتر وعدم الراحة . يظل عقله الباطن مشغوالً بالبحث عن مكان سلسلة املفاتيح

أثناء االنهامك يف (خ أو العقل املدرك ويف وقت الحق وبدون مقدمات تحدث إشارة للم. لذلك

أو التنوير  inspirationوميكن تسمية ذلك باإللهام (مبكان سلسلة املفاتيح ) أخرىأعامل 

illumination .(  

سهولة الوصول وهنا يتساءل الشخص كيف أنه مل يتذكر هذا املكان ومل ينتبه إليه بالرغم من   

  . الفكرة أو الحل ما يحدث متاماً للعقل عندما تتبلوروهذا . إىل هذا املكان واالعتياد عليه
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وأحياناً يكون الحل املبتكر عىل درجة عالية من الجودة ومع ذلك فإنه يبدو ملن يراه أنه   

وهذا من سامت الحلول املبتكرة املتميزة مثلام حدث . بسيط وسهل وكان يف اإلمكان الوصول إليه

  . مع مكان سلسلة املفاتيح

   : Verificationة التحقق من صحة الفكرة مرحل   4-

تهدف هذه املرحلة إىل التحقق أو التيقن من مدى صحة الفكرة التي تم بلورتها يف املرحلة   

   :ويتم تحقق ذلك عن طريق أسلوبني. .السابقة

  . أسلوب داخيل يف عقل الشخص املبتكر ذاته  أ ـ   

  . من زمالء ورؤساء وأقرانأسلوب خارجي بني الشخص املبتكر واآلخرين   ب ـ 

وال شك أن التحقق من صحة الحل يأيت بعدما نكون قد تأكدنا من قيمة الحل بالتدليل   

  . والربهنة من أهل الخربة والرأي

  : يجب أن نشري إىل أنه يف عملية التحقق من صحة الفكرة يجب التحقق من  

  اختيار التوقيت املناسب للتحقق من صحة الحل.  

  فة النتائج حيث إن عدم توقع بعضها قد يخفض ويقلل من فعالية الحل أو الفكرةتوقع كا.  

أخرياً إن املراحل األربع السابق ذكرها ذات طابع شخيص، مبعنى أنه وبالرغم من أن هناك   

للجميع، وما يصلح مع بعض اتفاقاً عليها للوصول إىل حل مبتكر إال أنه ال توجد وصفة موحدة 

  .  إىل حد كبري صلح مع البعض اآلخر، فالعملية شخصيةاألفراد قد ال ي
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  الفصل الثالث 

  

  العوامل املعوقة للتفكري
 واإلبداعي  يبتكار اال 

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 مقدمـــة. 

 -1   اإلدراكية(املعوقات العقلية.( 

 -2   االنفعاليةاملعوقات . 

 -3  معوقات الدافعية . 

 -4  املعوقات التنظيمية . 

 -5 املعوقات البيئية. 

 عوائق اإلبداع يف بيئة العمل. 

  ي يف جامعات العملبتكار معوقات التفكري اال. 

  ي عىل املستوى الفرديبتكار معوقات التفكري اال . 

  مصائد تُنصب أمام املبدعني/ فخاخ  . 
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   :مقدمـة

تقلل من قدرة الفرد عىل استثامر قدراته بالعديد من املعوقات التي  بتكارتواجه عملية اال   

وتنمية ذاته وتقديم الجديد، وميكن هذه املعوقات ـ كام يشري إىل ذلك كل من عىل محمد عبد 

، معوقات االنفعاليةاملعوقات العقلية، املعوقات  :الوهاب وآخرون ـ يف خمس مجموعات هي

   :يوضحها الشكل التايل الدافعية، املعوقات التنظيمية واملعوقات البيئية، والتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(شكل رقم 

  بتكارمعوقات اال 

  ): اإلدراكية(املعوقات العقلية   1-

إلخ، ومع أن كل . .ي العديد من العمليات العقلية كاإلدراك والتذكر والتخيلبتكار يتضمن التفكري اال   

الوقت تتشابه  من هذه العمليات يتميز بخصائص معينة بني بعضها البعض، إال أنها يف نفس

  وتتداخل يف خربات الفرد، ويف استجاباته العقلية ويعترب

املعوقات 

  العقليـة

املعوقات 

  البيئيـة

املعوقات 

  ةاالنفعالي

املعوقات 

  التنظيمية

معوقات 

  الدافعية

معوقات 

  راالبتكا
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اإلدراك الحيس الدعامة األوىل للمعرفة اإلنسانية، ومبعنى إعطاء معنى للمحسوسات أو املثريات  

، ومن املتوقع أن تلعب الخربة السابقة للفرد دوراً هاماً يف تحديد هذا املعنى )املدركات(املختلفة 

يبدو أنه كثرياً ما يتعرض إدراكنا للناس واألشياء من حولنا لبعض . الوضوح والدقةمن حيث 

   :املشكالت مثل

  .صفة ليست موجودة فيه فعالً  اليشءحيث نرى الفرد أو  خطأ اإلدراك،  -أ   

  .حيث نتخيل شيئا ال وجود له خداع اإلدراك،   -ب

  .ل أبعادهاحيث نرى األشياء ناقصة أو ال ندرك ك ضيق اإلدراك،  -ج

من حيث بضعف قدرته عىل التذكر والتخيل  بتكارومن جانب آخر تتأثر قدرة الفرد عىل اال   

  . اتساع املدى والتنوع وانحصار تفكريه يف حدود ثابتة ال يستطيع أن يخرج عنها

   :املعوقات االنفعالية  2- 

 :مثل االنفعاليةن العوامل إىل توافر عدد م  ي بجانب القدرات العقليةبتكار يحتاج اإلنتاج اال   

ولالنفعال قوة دافعة تدفع  الثقة بالنفس واالكتفاء الذايت، وامليل للمخاطرة، واالستقالل يف التفكري،

الفرد إىل تنويع سلوكه حتى يحقق الهدف من االنفعال ويخفض من حدة التوتر الذي يسببه، 

، فالخوف يقيد بتكاريف الحد من اال  ولكن املغاالة يف االنفعال مثل الخوف أو القلق قد تتسبب

تفكرينا، ومينعنا من السعي وراء الجديد، ويسبب االنطواء عىل النفس، ويؤدي إىل اختالل تكيف 

  . الفرد وسوء صحته العقلية ونقص ثقته بنفسه

  : معوقات الدافعية  3-

نفسية للفرد مبجموعة من العوامل التي تعمل عىل تحريك وتوجيه الطاقة ال بتكاريتأثر اال   

نحو مبارشة ما يقوم به من عمل، وهي التي تدفع املبتكر إىل السيطرة عىل ما لديه من معلومات 

ومهارات يف املجال الذي يبحث فيه، وهي التي تدفعه أيضاً إىل التفكري واكتشاف ما قد يوجد يف 

  هذا املجال من أوجه قصور وضعف ومن ثم التفكري
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لقد أثبتت األبحاث أن توصل الفرد للجديد يتطلب رغبة حقيقية من يف الجديد والتعبري عنه، و  

جانبه تدفع للتوصل إليه، وال بد أن يكون الفرد مدفوعاً للدرجة التي تجعله يبذل الجهد اإليجايب 

  . بتكاراملحقق لال 

ويؤدي عدم تشجيع الفرد وتحفيزه بالطريقة املالمئة، وعدم حصوله عىل احرتام وتقدير   

إذا  أخرىووضع حاجزاً ضد األفكار الجديدة ومن ناحية  بتكارومساندتهم له إىل إعاقة اال اآلخرين 

كان الجزاء الذي يقدم مقابل األفكار الجديدة غري عادل أو ال يتناسب مع الجهد املبذول، فاالحتامل 

  . يبتكار الكبري أن يصاب الفرد باإلحباط ويقلع عن سلوكه اال 

  : املعوقات التنظيمية  4-

يؤدي التنظيم الذي يسمح للرؤساء برتكيز السلطة يف أيديهم وال يسمح للعاملني باالشرتاك يف   

مناقشة أوضاع العمل واملساهمة يف رسم خططه، والذي تحدد اللوائح والتعليامت فيه أدوار 

ن ، بل يجعلهم يتهربو بتكارالعاملني بشكل مفصل دقيق، إىل عدم تشجيع األفراد عىل اإلبداع واال 

  . من املسئولية خوفاً من الفشل والعقاب

   :املعوقات البيئية 5-

ية فإذا كانت البيئة بتكارتلعب الظروف البيئية دوراً كبرياً يف تشجيع أو الحد من القدرات اال   

التي يعايشها الفرد بيئة سمحة، مرنة، تحرتم حرية الفرد يف التفكري والتعبري، وال تترسع يف إصدار 

من يفكر ويعرب عن فكره، وإذا كانت البيئة تسمح بالتفكري الحر الذي يعترب بحق  عىل األحكام

، وإذا كانت البيئة تعطي للفكرة والرأي الناتج فرصة للتجريب، حتى وإن بدا بتكارالبداية يف اال 

  . بتكارعىل اال  هعىل الفكرة خروج عن املألوف أو الشائع، فإنها بحق بيئة تساعد

ظروف الثقافية العامة، وخاصة العادات والتقاليد والعرف تضغط عىل من أما إذا كانت ال  

  يفكر، وتقسو عىل من يحيد عام تراه الجامعة وما تتوقعه منه، فإن الفرد سيميل
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إىل الترصف بالطريقة التي يتوقعها منه اآلخرون، وبالتايل يتجنب التفكري يف أشياء جديدة تخرج  

  . عن نطاق توقعات اآلخرين

   :ق اإلبداع يف بيئة العملعوائ

تم  »التفكري اإلبداعي وإدارة التغيري«يف برنامج تدريبي قدمته الدار العربية لالستشارات عن   

اإلشارة إىل دراسة قام بها كل من تريزا أمابيل وستان كريسكويتش عن عوائق اإلبداع يف بيئة 

  : والتي ميكن تحديدها يف اآليت. العمل

   :يءدجو اإلدارة الر   1-

ت لغري مستحقيها، وعدم م الحوافز املادي وإعطاء املكافآ مثل الرتكيز عىل املظاهر، ونظا  

وجود الدعم املادي واملعنوي للعاملني، وعقد اجتامعات عديدة أثناء العمل، وسوء عملية التواصل 

  . والحوار بني العاملني، واملشاكل السياسية، واالهتامم باملراكز واملناصب

  : تضييق اإلداريال   2-

  . مثل فقدان حرية الترصف، أو عدم وجود اختيارات يف القرار وكيفية تطبيقه  

  : الالمباالة اإلدارية   3-

  . وفقدان الحامس واالهتامم، وعدم اإلميان والثقة بنجاح املرشوع/ مثل ندرة الدعم املعنوي  

  : إدارة املرشوع السيئة   4-

بني العاملني، اف صعبة التحقيق، وفقدان مهارات االتصال مثل التخطيط السيئ، ووضع أهد  

  . املبارشة وعدم الثقة بالقامئني عىل املرشوع، وكذلك اعتامد أسلوب اإلدارة باألوامر
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   :التقويم والضغط النفيس  5-

مثل إجراءات التقويم غري املناسبة، أو اإلرصار عىل تقويم التغذية املرتدة دوماً، والضغط عىل   

  . ملني لإلنتاج من دون تحديد الناتج املتوقعالعا

  : عدم كفاية املصادر   6-

  . مثل ندرة التجهيزات الالزمة للعمل، أو املواد، أو املعلومات، أو العنرص البرشي  

  : الضغط الزمني  7-

  .أخرىعدم وجود الوقت الكايف لتقييم موقف ما، أو النظر يف بدائل   

  : مالرتكيز عىل الوضع القائ  8-

  . أخرىكمقاومة التغيري بكافة صوره، وعدم استعداد اإلدارة للمجازفة حتى بالتفكري بأفكار    

   :ـ املنافسة9

  . وهي املنافسة املرضة باملصلحة العامة للمؤسسة والتي تكون بني العاملني شخصياً   

  : ي يف جامعات العملبتكار معوقات التفكري اال 

  .غلط كثري تتحاسب كثرياعمل كثري ت: املثل القائل    1-

  .بتكارالروتني املعوق الذي يقتل أي محاولة للتجديد واال     2-

  .نظام السلطة الصارم    3-

  .العامل املبتكرين/ عدم تشجيع املوظفني     4-

الكل سواء من يعمل أو ال يعمل، يفكر أو ال يفكر، ينتج أو ال ينتج، مادام يحصل عىل راتبه     5-

  ذا يجدد أو يبتكر؟وعىل ترقياته فلام

  ).والهدف منها(عند طرح فكرة جديدة، يتم تكوين لجنة من أجل فحصها     6-
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الضامنات الكثرية التي حصل عليها املوظف أو العامل تؤدي إىل زيادة اطمئنانه مبا يؤدي إىل     7-

  .بتكارعدم شعوره بالقلق أو إحساسه بالخطر كعاملني من عوامل تشجيع اال 

  : ي عىل املستوى الفرديبتكار كري اال معوقات التف

  .عدم تحديد الشخص ألهدافه    1-

  .عدم التعلم    2-

  .جسمية/ عقلية / نفسية / معاناة الشخص من مشكالت سلوكية     3-

  ).التشتت(التفكري يف شيئني يف وقت واحد     4-

  .املحاكاة والتقليد والنقل والتبعية الفكرية    5-

  .الخاطئانالرتبية والتعليم     6-

  .عدم املطالعة واملحادثة    7-

  .الرغبة يف الظهور بدال من الوجود    8-

  ....).يف التفكري، يف حل املشكالت،(التواكل الطفييل عىل اآلخرين     9-

  .عدم ثقة الشخص يف نفسه وعقدة النقص    10-

  .الحياة تضعف الفكر    11-
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  مصائد تُنَصب أمام املبدعني/ فخاخ 

Traps Face the Creative People  

  

  )1(فخ 

  . لقد تقدم يب العمر    

Trap (1) 

    I’m Too Old.  

  )2(فخ 

  أنا مشغول جداً وال وقت لدي ملثل هذا    

Trap (2) 

    I’m Too Busy.  

  ) 3(فخ 

   ؟ماذا سيقول اآلخرين عني    

Trap (3) 

     What will other people think?  

  )4(فخ 

  . ؤهالً لذلكلست م    

Trap (4) 

    I don’t have the proper qualifications.   

  )5(فخ 

  .قد أفشل    

Trap (5) 

    I might fail.   

  )6(فخ 

  أنا مجرد موظف أعامل للمؤسسة    

  .وال أستطيع أن أكون مبدعاً     

Trap (6) 

    I work for an organization I can’t be creative.   

  )7(فخ 

  والرجال  ،ما أنا إال امرأة    

  وحدهم هم املبدعون     

Trap (7) 

    I’m a woman, men are the creative   

  )8(فخ 

  .ليس لدي نسبة ذكاء عالية    

Trap (8) 

    I don’t have a high I.Q.  

  



 

 
45  

   الرابعالفصل  

  

  العوامل املشجعة للتفكري 
 ي واإلبداعيبتكار اال 

  

  

  :تمل هذا الفصل عىلأش

 مقدمــة . 

  ي واإلبداعيبتكار بعض العوامل املشجعة للتفكري اال . 

 مصادر اإلثارة والتحفيز لإلبداع يف العمل . 

 What Helps or Hinders Creativity? 
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   :مقدمة

ظاهرة نفسية وقدرة عقلية مركبة من عدد من القدرات كالطالقة  بتكاركام رأينا أن اال   

  ..ألصالة والحساسيةواملرونة وا

، إال أنه غري كاف إذ ال بد أن بتكاروترى ليىل سامل الصم أن الذكاء يعترب رشطاً أساسياً لال   

األخرى مثل األصالة ية املتنوعة وبعض الصفات الشخصية بتكاريتوافر لدى الفرد القدرات اال 

.. اإلبداع لدى أبنائه بشكل مبكر أو بتكاروقد يالحظ ويل األمر وجود اال .. ة والقبول االجتامعييوالجد

.. إذ مييل معظم األطفال يف سن ما قبل املدرسة لتشكيل أصدقاء لعب خياليني ومييلون إىل التمثيل

ويتميزون بأن لديهم شخصية قوية وإيجابية ومتكاملة مع أنفسهم ويعملون بانسجام كامل مع 

  . قدراتهم وأفكارهم

 - الذكاء أو العمليات الفكرية واالستبصار : رئيسية هي وتتطلب العملية اإلنتاجية ستة أسس  

أما العوامل التي تؤثر يف .. البيئة ومحتواها -الدافعية  -الشخصية  -أساليب التفكري  - املعرفة 

وجود متيز مبكر يف القراءة واملوسيقى أو  -اإلنتاج اإلبداعي لدى كل طفل فترتكز عىل الوعي األبوي 

باإلضافة إىل االهتامم بالتخيل .. تاممات علمية وتكنولوجية مبكرةأن يكون لدى الطفل اه

فكلام كانوا متعلمني أو حتى مثقفني .. وهذا كله يعتمد عىل الخلفية التعليمية لألرسة.. واملغامرة

  . سينعكس ذلك عىل أبنائهم ومنو موهبتهم

  :  ي واإلبداعيبتكار بعض العوامل املشجعة للتفكري اال 

  : ي واإلبداعي كام ييلبتكار عض العوامل املشجعة للتفكري اال ميكن رصد ب   

  .االهتامم باملبتكرين    1-

  .تجنب التعرض لألمراض    2-

  .االستفادة من الفرص املختلفة للتعليم واملعرفة واالحتكاك    3-

  .تفادي التشتت    4-
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  .تنمية املهارات ألقىص حد    5-

  .تقليل العزلة    6-

  .كالتالحساسية للمش    7-

  .القيادة الدميقراطية    8-

  .درجة ذكاء متوسط أو عالية    9-

  ..).الناس/ العمل / األرسة (البيئة املناسبة املشجعة غري املعطلة     10-

  .سالمة الحواس    11-

يف املجتمع  بتكارأنه ميكن زيادة معدل اال  »بتكارتوجيه موهبة اال «ويضيف تورانس يف كتابه   

   :من خالل

  .الهتامم باملبتكرينا  -أ   

  .مواجهة القلق والخوف   -ب

  .تجنب التعرض لألمراض مبختلف أنواعها  -ج

  .تقليل التأكيد عىل االختالف بني الجنسني  -د

  .االستفادة من الفرص املختلفة للتعليم واملعرفة واالحتكاك  -هـ

  .تفادي التشتت واملساهامت املتنوعة  -و 

  .تنمية املهارات ألقىص حد  -ز 

  .تقليل العزلة والغربة  -ح

  .تعليم مواجهة الفشل واملشقات واملواقف الصعبة  -ط

ي اإلبداعي وإدارة بتكار التفكري اال «ويف برنامج تدريبي قدمته الدار العربية لالستشارات عن   

تم اإلشارة إىل دراسة قام بها كل من تريزا أمابيل وستان كريسكويتش عن اإلبداع يف بيئة  »التغيري

   :، وجد أن مصادر اإلثارة والتحفيز لإلبداع يف العمل يكون مرجعها إىلالعمل
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  : الحرية والسيطرة  1-

يف  وهي حرية تحديد املشكلة، وتحديد بدائل وخيارات الحل، فمثل هذه الحرية تتضمن  

  . طياتها أيضاً الشعور بالسيطرة عىل العمل واألفكار لدى الفرد

  : اإلدارة الناجحة للمرشوع  2-

وهي قدرة مدير املرشوع عىل الحصول عىل التأييد الالزم لنجاح عمله، ومهارته يف إسناد   

  . العمل املناسب للشخص املناسب، وكذلك متتعه بالقدرة عىل فتح قنوات االتصال مع العاملني

  : توفري املصادر الالزمة  3-

  . البرشيعلومات، والعنرص املال واملعدات وامل :وضع املصادر الالزمة تحت الترصف مبا فيها  

  : ـ التشجيــع4

يف بيئة أن حامس اإلدارة، واهتاممها، والتزامها بالعمل والعاملني، يشيع جواً من اإلبداع   

للمجازفة يعترب  وكذلك ميل اإلدارة لتقبل األفكار مهام بدت غري عملية وتبدي استعدادها. العمل

  . عنرصاً مهام

   :سامت إدارية متعددة   5-

كاالستعداد إلعطاء األفراد فرصة التجريب، واختبار األفكار والطرق الجديدة يف العمل،   

وكغياب البريوقراطية والروتني، ووجود جو التعاون وروح الفريق بني العاملني، وبسهولة االتصال 

  . فيام بينهم

  : التمييز والتقويم   6-

ن يكون متميز العامل الجيد علنياً، فالحوافز يجب أن تكون مادية ومعنوية أيضاً، ويجب أ   

كام أن التقييم يكون حسب معيار األداء السابق للموظف، وحسب . ليكون ذلك دافعاً لآلخرين

  . أهداف املؤسسة، وليس مبقارنته بغريه من العاملني
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   :توفر الوقت   7-

  . يجب إتاحة الوقت للتفكري العميق، وليس بطريقة توقيت إدارة األزمات  

   :لتحديا  8-

وهو إتاحة الفرصة للموظف ليقوم بعمله بطريقة مختلفة، وأن ينجح حيث فشل اآلخرون،   

  . وهذا هو التحدي بعينه

   :الضغط  9-

  .وجود ضغط إىل حد ما مبعثه الدوافع الذاتية للموظف أو فريق العمل  



  الرابعالفصل  
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What Helps or Hinders Creativity ? 

 Linus Pauling, the Nobel prizewinning scientist, said: “The best way to get good ideas is to have 
lots of ideas. “Highly creative thinkers agree that the first step in becoming more innovative is to 
generate lots of possibilities.  

 Some habits and behaviors encourage the production of ideas while others stop idea generation 
completely. Which of these actions are you most likely to do?  

Hinders 

Do you most often:  

Helps  

Or:  

   Look for the right answer?    Look for lots of possible right answer? 

   Approach problem solving as “serious” 
business? 

  Have fun with problem solving and “play” with 
ideas? 

   Avoid making mistakes as much as 
possible? 

  Accept mistakes as a natural product of the 
creative process? 

  Push yourself even when tired to keep 
working on the problem? 

  Take deliberate breaks when you put the 
problem on the “back burner”? 

  Ask advice only from “experts”?   Get input from a variety of sources?  

  Dismiss your “silly” ideas?    Use your sense of humor as a rich source of 
possibilities?  

  Tell your idea only to people who will agree 
with it or support it? 

  Encourage feedback from a variety of sources 
including a “Devil’s Advocate”?  

  Keep quiet when you don’t understand 
something?   

  Risk asking “dumb” questions? 

  Follow the motto “if it isn’t broke, don’t fix 
it”? 

  Continually look to improve all products, 
services and systems?   

  Do not have a system to record ideas that 
come to you?  

  Keep an “idea journal” and record all good 
ideas?  
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  الخامسالفصل  

  

 املبدعة/ ية بتكارالشخصية اال 

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 مقدمــة . 

 تعريف الشخصية . 

  صفات الشخصية القوية/ سامت . 

 عوامل ضعف الشخصية . 

 شخصيتكعىلتعرف  :استقصاء  . 

  يةبتكارصفات الشخصية اال . 

 ابحث عن املبدعني يف صفوف هؤالء  : 

  اهات التاليةلالتج" ال"املبدع يقول : 

 ؟هل تثق يف نفسك :استقصاء  

 ؟هل أنت شجاع :استقصاء 
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  »تجرأ. .اخرتع أسلوبك الخاص. .أعط مام متتلكه أنت. .كن أنت«

Stanley Kunitz  

   :مقدمـة

وتشري املعاجم إىل أن الشخصية هي . »شخص«اشتقت كلمة شخصية يف اللغة العربية من   

  .صفات متيز شخصاً عن غريه

يف اللغات األوروبية فريجع إىل الكلمة الالتينية التي كانت   Personalityمصطلح الشخصية  أما  

التي كانت تستخدم لتشري إىل القناع أو الوجه املستعار  Persona: متداولة يف العصور الوسطى وهي

اناً، ومع مرور الزمن أطلق هذا اللفظ عىل املمثل نفسه أحي. الذي يلبسه املمثلون عىل املرسح

إن الدنيا مرسح كبري، وإن «ورمبا كان ذلك أساس قول شكسبري . أخرىوعىل األشخاص بعامة أحياناً 

  .»الناس جميعاً ليسوا سوى ممثلني عىل مرسح الحياة

ثم تطور املصطلح ـ كام يقول أحمد محمد عبد الخالق ـ ليشري إىل الفرد كام يبدو لآلخرين،   

الن ذو شخصية قوية، مبعنى أنه ذو صفات متميزة وله إرادة وكيان ف: والصفات املميزة له، فيقال

  .مستقالن

  :تعريف الشخصية

لو أن الناس يف مجتمع من املجتمعات يترصفون عىل منط واحد ويفكرون تفكري رجل واحد   

  .ويشعرون بنفس الشعور ملا كان هناك وجود للشخصية عىل اإلطالق

نواع النشاط كالتكلم أو التذكر أو التفكري أو الحب، هذا وال يقصد بالشخصية أي نوع من أ   

وإمنا يستطيع الشخص أن يكشف عن شخصيته عن طريق األسلوب الذي يتبعه يف أداء أي نوع من 

  .هذه األنواع من النشاط

  توصل إىل ما Ellportهذا ولقد تعددت تعريفات الشخصية لدرجة أن ألبورت   
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خصية، إال أنه استطاع أن يصنفها يف ثالثة اتجاهات هي يقارب الخمسني تعريفاً أو معنى للش 

  :  كالتايل

  .اتجاه مظهري ويهتم بالسلوك الخارجي فقط  -أ   

  .اتجاه داخيل ويهتم باملكونات الداخلية للفرد   -ب

  .اتجاه اجتامعي ويهتم بناحية التوافق االجتامعي  -ج

  : ومن التعريفات الشائعة للشخصية نذكر

الشخصية بأنها ذلك النظام املتكامل من الدوافع واالستعدادات الجسمية  Bertيعرف بريت     1-

والنفسية والفطرية واملكتسبة الثابتة نسبياً التي متيز فرداً معيناً وتحدد أساليبه يف تكيفه مع 

  .البيئة املادية أو االجتامعية

الفرد لتلك االستعدادات الشخصية بأنها التنظيم الدينامييك يف نفس  Eznekيك نيعرف إيز     2-

  .النفسية التي تحدد طريقته الخاصة يف التكيف مع البيئة

داخل الفرد لتلك األنظمة ييك الشخصية بأنها التنظيم الدينام Alpertويعرف ألبريت     3-

  .النفسجسمية التي تحدد توافقاته املتفردة مع البيئة

فرد لسامت الفرد يف تفاعله مع اآلخرين، الشخصية بأنها النمط املت Dubrinويعرف ديربن     4-

  .والذي مييزه عنهم يف سلوكه ومشاعره وتفكريه

الشخصية بأنها النظام الكامل من امليول واالستعدادات الجسمية والعقلية  Yortيعرف يورت     5-

ة الثابتة نسبياً والتي تعترب مميزة للفرد ومحددة لطريقته الخاصة يف التكيف مع البيئة املادي

  .واالجتامعية

هي ذلك النمط الشخصية  Greenberg & Baronتعريف كل من جريالد جرينربج وروبرت بارون     6-

  .املتفرد واملستقر نسبياً من السلوك ويبدو يف فكر وعواطف الشخص

الشخصية هي مجموعة الصفات الظاهرة املميزة للفرد وميكن مالحظتها يف مواقف اجتامعية     7-

  .متنوعة
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ت وامليول والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية االشخصية هي حاصل جمع كل االستعداد    8-

  .الفطرية املوروثة، وكذلك الصفات واالستعدادات وامليول املكتسبة من الخربة

  :صفات الشخصية القوية/ سامت 

  .»إذا أبديت اهتامماً كافياً بنتيجة، من املؤكد أن تصل إليها«  

  وليم جيمس

السمة هي أي صفة أو خاصية، ذات دوام نسبي، ميكن أن يختلف فيها األفراد، فتميز   

ويرى أحمد محمد عبد الخالق أن السمة قد . أي أن هناك فروقاً فردية فيها. بعضهم عن بعض

تكون وراثية أو مكتسبة، وميكن أن تكون كذلك جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة مبواقف 

  .ألخريتان هام مجال االهتامم يف بحوث الشخصيةاجتامعية، وا

يعرف يوسف ميخائيل أسعد الشخصية القوية بأنها الشخصية التي تستطيع إدراك الواقع يف   

ضوء املايض بحيث تتطلع إىل اإلفادة من حصيلة خربات املايض والحارض يف التخطيط للترصفات 

دية التي تتمتع بالحكم عىل األشياء كام هي يف وهي أيضاً الشخصية الحيا. التي ستتخذ يف املستقبل

الواقع ال كام يحلو لها، وهي أخرياً الشخصية الحيادية التي تقدم عىل ترصفاتها وتنفيذ قراراتها 

  .بوعي دون غفلة عن العنارص التي ميكن أن تستجد باملوقف

  :صفات الشخصية القوية يف البنود التالية/هذا وميكن تحديد بعض سامت

  .درجة ذكاء عالية أو متوسطة    1-

  ...)التفكري، التخيل، التفسري، التذكر: مثل(قدرات عقلية سليمة     2-

  .اتزان انفعايل    3-

  .الحكمة    4-
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  .إرادة قوية    5-

  .قدرة عىل التوافق مع البيئة املحيطة    6-

  .الرتوي يف األمور وليس االندفاع    7-

  .الجاذبية الشخصية    8-

  .ةاملعرف    9-

  .تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين    10-
  .القدرة عىل اقناع اآلخرين    11-

  .التطور والتنافس الخالق    12-

  .القدرة عىل مجابهة اإلخفاق    13-

  .اإليثار يف املواقف التي تتطلب ذلك    14-

  :عوامل ضعف الشخصية

ل املثال العوامل هناك عوامل عديدة تجعل الفرد ذا شخصية ضعيفة، نذكر منها عىل سبي  
  :التالية

  :عدم وضوح الرؤية  1-

أحدهام يرى األشياء من حوله بوضوح، وقد استبان : فريقني إىلنحن يف الحياة ننقسم   
أهدافه بحيث يوجه خطواته وفقها، واآلخر ال يكاد يستبني األشياء التي يرغب يف تحقيقها، وال 

  :، فالشخصية الضعيفةيستطيع تحديد أهدافه يف مراحل حياته املتباينة

  .ال تستطيع أن تفلسف حياتها، وال أن تكسبها معنى معيناً   -أ   

  .تعيش يف أحالم يقظة وخيال ضد الواقع   -ب

  .ليست لها القدرة عىل تبني القيم االجتامعية  -ج

  .سهلة االنقياد لالنفعاالت واألهواء  -د
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وراء من يستهويها بغري متييز وبغري ال تتصف بتعيني وتجديد املالمح فهي عرضة لالنسياق   -هـ
  .وميكن أن تتخذ موقف العناد بحيث تغلق كل طريق لتعديل موقفها. تحقق مام يقال لها

  .تعجز عن معرفة الناس وأصنافهم وأنواعهم  -و 

تعجز عن أن تكون كائناً حياً مركباً من خرباتهم، وال تستفيد من خربات املايض، وخربات   -ز 
  .هاالحارض ال تواتي

  .ليس لها القدرة عىل اقتفاء أثر األمناط املمتازة املتمثلة يف الشخصيات القوية  -ح

فأصحابها ميألون املقاهي، وقد يجلس . فأصحابها دامئو التسكع. عدم اهتاممها بقيمة الوقت  -ط
  .الواحد منهم ينظر إىل املارة يف بالهة وعدم اكرتاث بالواقع الزاخر حوله باألحداث

  :ناقض الوجداينالت   2-

فبإزاء . هو نشوء عاطفتني متصارعتني من طبيعتني مختلفتني يف نفس الشخص الواحد  
أم راغباً  اليشءاملوضوع الواحد ال يكون املرء محدداً ملوقفه بالضبط إن كان محباً أو كارهاً، راغباً يف 

  .عنه

  :سوء التكيف االجتامعي  3-

حيتني النفسية واالجتامعية لتحقيق التوافق واالنسجام هو انتهاج أساليب غري سليمة من النا  
الظاهري بني الشخص ونفسه، أو بينه وبني املجتمع الذي يعيش فيه، فالتلميذ الذي يجد أنه عاجز 

املهم يف . قد يبحث عن حل ملشكلته بالتهريج أو معاكسة املعلمني. عن مسايرة مستوى زمالئه
وعىل الرغم من أن هذا ال . مالء وأن يصري محوراً لتعليقاتهمنظره أن يجذب انتباه املعلمني والز 

يحقق له النجاح يف آخر العام، فإنه يعوض به نفسياً املوقف املعني الذي أحس به وعن احتقاره 
  .لذاته
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  :العادات الرديئة  4-

  : كالتايل هناك عادات رديئة تصدر من الشخصيات الضعيفة، ميكن رصد بعض هذه العادات  

  :عادات حركيةأ ـ 
بالشخص وتصدر عن اليدين أو الرجلني أو الحاجبني أو الشفتني وتكون مدعاة لنفور املتصلني 

مام يجعل . وقد تكون مدعاة للضحك. ومعطلة ألداء ما يريد أداؤه أو إيصال أفكاره إىل غريه
  .الشخص موضعاً للسخرية، وبالتايل يفقد ثقته بنفسه

  :ب ـ عادات عقلية
ملتسلطة أو الثابتة بحيث يجد أنه حبيس يف نطاقها، وال يستطيع الفكاك من أرسها كاألفكار ا

  .أو إبدال غريها بها

  :ج ـ عادات لغوية
فيمكن أن . فالشخصية الضعيفة ال تعمد إىل تطوير لغة الحديث وال تستطيع تخصيبها

فال يكون  .تستعني ببعض األلفاظ التي ال تخدم املعنى الذي تريد التعبري عنه لغريها
  .استخدامها لها إال ألنها سيطرت عىل عقلها

  :د ـ عادات اجتامعية
والخضوع للفوىض وعدم تنظيم األشياء أو األفكار أو . منها البطء يف تنفيذ ما تزمع القيام به

  .وعدم القدرة عىل تنظيم اإلنفاق والتعرض لالستدانة.. الكالم

  :هـ ـ عادات وجدانية
ترتقب الرش واإلخفاق يف كل خطوة تخطوها، وتتوقع الخيانة والنية  مثل عادة التشاؤم فهي

  .السيئة والوقيعة من كل إنسان تتصل به

  :ـ تقوقع الشخصية5

  : بعيداً عن مؤثرات البيئة الخارجية، والتقوقع يف طيات الشخصية االنزواءوهي   
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ستمرة ومتنوعة، كان فكلام كانت املثريات جديدة وم.. فالشخصية هي عمليات مستمرة ال تتوقف
والشخصية املتقوقعة عىل ذاتها تتعرض لخطر املغاالة . التفاعل الناتج أكرث توهجاً وخصباً وحيوية

فهذا ال مينع وال يتعارض مع . اإلتقانيف التخصص برغم أن التخصص هو الطريق الوحيد األمن نحو 
ومات العامة العلمية واالجتامعية وال مع اكتساب املعل. االنفتاح مع األحداث العاملية واملحلية

  .والفنية

يرتبط بهم  ومثة خطر تقوقعي آخر هو خطر االنغالق عىل نفس املجموعة من األشخاص الذين  
  .املرء بحكم ارتباطه باألرسة والعمل وعدم التعرف عىل شخصيات جديدة

  :استقصاء

  شخصيتك ىلعتعرف 

أن يساعدك يف التعرف عىل شخصيتك  االستقصاء الذي نقدمه يحاول بطريقة بسيطة جداً   
وهذا قد يعينك يف معرفة الصورة التي كونها اآلخرون عنك، وأي . وبعض الصفات املميزة لديك

  .الجوانب يجب عليك تعديلها حتى تصبح شخصيتك قوية ومؤثرة وجذابة

  :لكل عبارة من العبارات اآلتية »ال«أو  »إىل حد ما«أو  »نعم«أمام ) (ضع عالمة   

   :القدرة عىل التفكري السليم واملنطقي  1-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :ترتيب األفكار وترابطها   2-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :القدرة عىل التعلم من الخربة  3-
  ال    إيل حد ما     نعــم    
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  : القدرة عىل إقناع اآلخرين4- 
  ال     إيل حد ما    نعــم    

  : القدرة عىل التأثري يف اآلخرين  5-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :االنفعايل االتزان  6-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :أهداف واقعية يف الحياة   7-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :اتساع األفق واإلملام بالثقافة العامة   8-
  ال    يل حد ما   إ  نعــم    

   :اتصال فعال مع اآلخرين  9-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :)استبصار(درجة معقولة من تقويم الذات   10-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :موضوعية يف الحكم عىل األشخاص  11-
  ال   إيل حد ما   نعــم   

   :ألمورموضوعية يف الحكم عىل ا   12-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :شعور كاف باألمن  13-
  ال    إيل حد ما    نعــم    

   :رغبات جسدية غري مبالغ فيها، مع القدرة عىل إشباعها يف صورة مقبولة  14-
  ال    إيل حد ما     نعــم    
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   :التخطيط ملعظم األمور   15-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :قدرة عىل تحمل املسئوليات  16-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :تنفيذ املهام املطلوبة إتقان  17-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :)النظرة متعددة األبعاد(الرؤية املتكاملة لألشياء   18-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :واقف املختلفةالترصف املناسب يف امل  19-
  ال    إيل حد ما     نعــم    

   :الطالقة يف الحديث  20-
  ال    إيل حد ما    نعــم    

  :التعليامت

  .درجتني »نعم« عط لكل إجابة بـأ     1-

  .درجة واحدة »إىل حد ما« أعط لكل إجابة بـ    2-

  .اجمع درجاتك    3-

  :تفسري النتائج

  .درجة فأنت ذو شخصية قوية وسوية ومتوافقة وناجحة 40-31إذا حصلت عىل     1-

بدرجة ما  درجة فأنت شخصية قوية بدرجة متوسطة وسوية ومتوافقة 30- 21إذا حصلت عىل     2-
  .وتحقق النجاح بعد فرتة

درجة فأنت ذو شخصية ضعيفة، وغري مرنة، تجد صعوبة يف التوافق  20- 11إذا حصلت عىل     3-
  .حياتك أكرث من النجاح الذي تحققه مع اآلخرين، والفشل يف
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درجات فأقل فأنت شخصية ضعيفة جداً، وغري سوية، تجد صعوبة شديدة  10إذا حصلت عىل     4-
يف التوافق مع اآلخرين، تعاين بال شك من اإلحباط بحكم مواقف الفشل العديدة التي تقابلك 

  .علامً بأنك تسهم بدور رئييس فيها

يكون ذا شخصية قوية، وحتى نحقق ذلك فالبد أن نبذل الجهد  أخرياً، كل منا يريد أن  
والوقت حتى متتلك صفات أو سامت هذه الشخصية القوية، تلك التي متت اإلشارة إليها، سواء يف 

  . املقدمة أم يف االستقصاء

علينا أن نحاول مرات عدة، وأن نستمر يف املحاولة حتى نكتسب هذه الصفات أو السامت،   
  .كام قال الزعيم الوطني املرصي مصطفى كامل »مع الحياة وال حياة مع اليأسفال يأس «

  .)11لرعدا("ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم الـلـهإن  “ :سبحانه وتعاىل الـلـهيقول 

  املبدعة/ ية بتكارصفات الشخصية اال 

ية بتكارأجريت بعض الدراسات يف مجال تحديد سامت أو صفات أو خصائص الشخصية اال   
ها للتعرف عىل هذه الصفات بهدف إكسابها لألشخاص الذين لديهم استعداد لذلك، كمحاولة من

 ..مثل الطالب املتفوقني دراسياً والعاملني املتعرثين يف األداء وقيادات إلدارة العليا والباحثني الجادين
  . .عىل سبيل املثال

ليس ظاهرة خاصة ولقد توصلت الدراسات الحديثة إىل أن اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة و   
فأي إنسان عاقل وسوي تنطوي مقومات .. بأحد، فهو ليس حكراً عىل الخرباء والعلامء واألخصائيني

  . شخصيته عىل أنوية أو عنارص إبداعية بغض النظر عام إذا كان الفرد يعي ذلك أو ال يعيه

   :ية يف اآليتبتكارهذا وميكن تحديد صفات الشخصية اال 
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  .سالثقة يف النف    1-

  ).مبعنى إطالق أو طرح أفكار عدة ملوضوع واحد(الطالقة الفكرية     2-

  .للفظيةاالطالقة     3-

  .اإلطالع الواسع    4-

  .الخيال الواسع الفني    5-

  .األفكار) وزن(القدرة عىل تقييم     6-

  .املخاطرة    7-

  .األصالة    8-

  .املرونة    9-

  .املثابرة    10-

  .التفاين يف العمل    11-

  .االستقالل وعدم التبعية    12-

  .حب القراءة واإلطالع عىل كل جديد    13-

العقلية العليا أي أن الشخص املبتكر لديه قدرة عالية عىل التفكري اإلبداعي كواحد من العمليات   
  . يف اإلنسان

ويتسم صاحب هذا النوع من التفكري بقدرة كبرية عىل التخيل والتصور والتأليف والرتكيب   
  . والبناء، وإيجاد عالقات جديدة وتفسريات متميزة لفهم الواقع والتعبري عنه، وتغيريه إىل األفضل

وتتسم شخصية صاحب هذا النوع من التفكري باإلرصار واملثابرة وامليل إىل التجديد واملخاطرة   
  . وحب االستطالع والتجربة واإلطالع

ملدرسة، ثم املسجد والنادي والعمل ووسائل والبيئة املحيطة بالشخص، بدءاً من األرسة وا  
  مثل بتكارفاال .. هتقاعإ أو  بتكاراالتصال الجامهريي، لها دور يف تشجيع اال 
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 بتكارالصوت ال يوجد من فراغ، مبعنى أن البيئة املحيطة بالشخص إما أن تساعد عىل ظهور اال  
جع إال عىل التبعية والتقليد وتعمل عىل بقائه واستمراره، أو قد متنع ظهوره واستمراره وال تش

  . والنقل واملحاكاة والتواكلية والسلبية

  : سامت للمدير املبتكر، هي) Barnard & George )2003ويحدد بارنارد جورج   

  .املخاطرة    1-

  .اإلرصار    2-

  .االستثارة    3-

  .تقديم النصح لآلخرين    4-

  .اءإدارة النزاع بشكل بنّ     5-

  .التنظيمي املخطط تشجيع التغيري    6-

  .تحفيز اآلخرين    7-

   :ابحث عن املبدعني يف صفوف هؤالء

  .انيكثريو النس    1-

  .كثريو التأمل    2-

  .كثريو التفكري    3-

  .كثريو األسئلة    4-

  .كثريو االستفسار    5-

  .الذين ال يحبون التفكري مع املجموعة    6-

  .الذين يحسون بأهمية الوقت    7-

  .ون الذين مييلون للبحث والتدقيقالفضولي    8-

  .أولئك الذين يعربون عن عدم الرضا عن الحالة الراهنة    9-

  .من لديه وعي وإدراك عميق ومرن لنفسه، وهو أكرث تعقالً من الشخص العادي    10-
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من هم عىل درجة عالية من الذكاء، وال يستثريهم املنطق، بل الخروج عن املألوف     11-
  .واالضطراب

من لديه هدف عىل درجة سامية، متفان يف العمل، حر يف التعبري عن رأيه، ويرفض التقيد     12-
  .بالعادات

  .من لديه بيئة طفولية ثرية، وصحة عقلية جيدة، وقدرة عالية عىل االحتامل    13-

   :لالتجاهات التالية »ال«املبدع يقول 

  .التقليد    1-

  .الطاعة العمياء    2-

  .االمتثال    3-

  .الخضوع    4-

  .التسلط    5-

  .العدوان    6-

  .الخرافات    7-

  .القوالب الجامدة    8-

  .التهكم    9-

  .مسايرة اآلخرين    10-

  .الرصامة والشدة    11-

  .االهتامم بالشكل عىل حساب املضمون    12-
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  ؟هل تثق يف نفسك: استقصاء

  :تقصاء اآليتإذا أردت أن تعرف درجة ثقتك يف نفسك، يرجى اإلجابة عن االس

   ؟هل تهتم بتنمية وتطوير قدراتك ومهاراتك يف العمل   1-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟هل تخطط لألهداف التي تريد تحقيقها   2-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟إذا عرض موضوع للمناقشة، هل تبدي رأيك الخاص حول هذا املوضوع   3-
  ال      أحياناً   نعــم    

   ؟تواجه مشكلة ما، هل تفكر فيها بطريقة واقعية وموضوعية   4-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟إذا عرض عليك منصب يتطلب مسؤوليات كبرية، هل توافق عىل شغله   5-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟توافق إذا طلب منك إلقاء خطبة يف أحد االجتامعات أو الحفالت هل   6-
  ال    أحياناً   نعــم   

   ؟هل تحاول أن تطور العمل يف القسم أو اإلدارة التي تعمل فيها   7-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟هل تثق يف اآلخرين يف كثري من املواقف   8-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟تدافع عن نفسكإذا انتقدك أحد األشخاص من دون موضوعية هل   9-
  ال     أحياناً    نعــم    

هل تعرضه  .لديك وجهة نظر أو رأي، أنت مقتنع متاماً بصحته، وهذا الرأي مخالف لرأي رئيسك   10-
   ؟عليه

  ال     أحياناً    نعــم    
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   ؟هل يصفك رئيسك يف العمل بالرباعة والكفاءة 11-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟هل تعاين من الخوف والرتدد عند القيام باألعامل الجديدة أو غري املعتادة   12-
  ال     أحياناً    نعــم    

   ؟هل لقبك بعض الناس بأنك مغرور   13-
  ال     أحياناً    نعــم    

  :التعليامت

عن  »أحياناً «ة بـ ودرجة واحدة يف حالة اإلجاب» منع«أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ     1-
  .11إىل  1األسئلة من 

عن  »أحياناً «ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ  »ال«أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة بـ     2-
  .13و12السؤالني 

  .أجمع درجاتك عن جميع األسئلة    3-

  :تفسري النتائج

رية ننصحك باالستمرار درجة فأكرث فأنت شخص يثق يف نفسه بدرجة كب 18إذا حصلت عىل   -أ   
  .يف ذلك، وإن كنا نحذرك بوجوب أن تراقب نفسك حتى ال تقع يف حفرة الغرور

املطلوب منك أن تزيد . فأنت تثق يف نفسك بدرجة متوسطة ةدرج 17إىل  9إذا حصلت عىل    -ب
لديك، من خالل حسن معدل ثقتك يف قدراتك ومهاراتك، وأن تقلل نسبة الخوف والرتدد 

  .املحسوبة والتفكري املوضوعي والواقعي مع الجرأة والشجاعةالتقدير 

شخص حريص جداً، ويتضح . درجات فأقل فأنت شخص ال يثق يف نفسه 8إذا حصلت عىل   -ج
  .ذلك من خالل خوفه وتردده وبطئه عند القيام بأي عمل أو اتخاذ أي قرار
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  ؟أنت شجاع  :استقصاء

وال الحليم إال  إال عند األزمات، Braveال يعرف الشجاع : بعةأربعة ال تعرف إال عند أر : قال الحكامء  
  . عند الغضب، وال األمني إال عند األخذ والعطاء، وال األخوان إال عند النوائب

صفة إيجابية يحب كل إنسان أن يتحىل بها، وهي عكس الخوف والرهبة  Braveryوالشجاعة   
ملعارص، مبا فيها من ضغوط عدة ومشكالت مختلفة، والحياة، يف الوقت ا. والجنب والرتدد والرتاجع

وما يواجهه اإلنسان من مواقف الشدة واألزمات، تتطلب منه أن يكون شجاعاً، يواجه ويفاوض 
  . ويتحمل ويتطور ويسيطر عىل نفسه وعىل املواقف التي يواجهها

ة ورصاحة إذا أردت أن تعرف هل أنت شخص شجاع أو ال، يرجى اإلجابة عن األسئلة بشجاع  
  . وصدق مع النفس

   :االستقصـاء

  هل تقول رأيك برصاحة يف معظم األوقات؟    1-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تحب تحمل املسئولية؟    2-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تستطيع السيطرة عىل نفسك عند الغضب واالنفعال؟    3-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تساعد اآلخرين يف حالة تعرضهم للهجوم أو للنقد؟    4-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل توضح لرئيسك يف العمل خطأه يف اتخاذ قرار ما؟    5-
  ال    أحياناً    نعــم    

  



  الخامسالفصل  

  

 
68  

  هل تتحمس كثرياً يف تبني فكرة أو رأى لك؟   6-
  ال    أحياناً    نعــم    

  تتحمل املنافسة بصدر رحب؟ هل    7-
  ال    أحياناً    نعــم    

  يف مواقف الشدة واألزمات، هل تتصف بقوة األعصاب؟    8-
  ال    أحياناً    نعــم    

  يؤذيهم؟  يشءمن أن يحدث لهم ) أو زوجك(هل تخاف عىل أبنائك أو زوجتك   9-
  ال    أحياناً    نعــم    

  بسهولة يف حالة معرفة أخبار غري سارة؟ هل تنزعج   10-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تخاف املرض؟    11-
  ال    أحياناً    نعــم    

  الخارج؟  إىلهل تخاف السفر    12-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تخاف السفر ليالً؟    13-
  ال   أحياناً   نعــم   

  خافتك بسهولة؟ إ كن هل مي   14-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تسهل استثارتك؟    15-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تخاف عندما تسري مبفردك ليالً    16-
  ال    أحياناً    نعــم    
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  هل تخاف أن تبقى يف املنزل ليالً مبفردك؟     17-
  ال    أحياناً    نعــم    

  األماكن العالية وأسطح املنازل؟  إىلهل تخاف من الصعود    18-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تخاف من مواجهة الناس والتحدث معهم؟    19-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل تخاف معارضة والديك أو مدرسك أو رئيسك يف العمل؟    20-
  ال    أحياناً    نعــم    

  هل أنت حريص أكرث من الالزم؟    21-
  ال    أحياناً    نعــم    

   :التعليامت

 »حياناً أ «ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ  ،»نعم«يف حالة اإلجابة بـ  تان أعـط لنفسك درج    1-
  .8 إىل 1عن األسئلة من  »ال«وصفر يف حالة اإلجابة بـ 

، »حياناً أ «، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ  »ال«بـ أعط لنفسك درجتان يف حالة اإلجابة     2-
  .21إىل  9عن األسئلة من  »نعم«وصفر يف حالة اإلجابة بـ 

  .جمع درجاتك عن كل األسئلة    3-

   :تفسري النتائج

ولكن . أنت فيه استمر علام. درجة فأكرث، فأنت شخص شجاع بدرجة كبرية 29إذا حصلت عىل   -أ   
  .العصبية وحب الهجوم والسيطرة عىل اآلخرينمن التهور و  حذارِ 

أنت إنسان متوازن . درجة فأنت شخص شجاع بدرجة متوسطة 28 إىل 15 إذا حصلت عىل   -ب
  .تجمع بني صفات الشجاعة والخوف حسب طبيعة املوقف
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درجات فأقل فأنت شخص غري شجاع، تعاين من الخوف والرتدد  14يف حالة حصولك عىل   -ج
. أنت تعرف أن خوفك املبالغ فيه مسألة تضايقك وتضايق املحيطني بك. نوالحرص الشديدي

.. ننصحك بأن تراجع إجاباتك عن االستقصاء، وتعرف أسباب ومجاالت وأماكن خوفك
كن شجاعاً مع نفسك، وابدأ من اليوم حتى . فاملعرفة هي طريق االعرتاف باملشكلة وعالجها

  .تقهر الخوف
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  السادسالفصل  

  

 املبدعــة/ ية بتكاراملنظمـة اال 

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل
 مقدمــة.   

  تخيل العامل بدون منظامت! 

 تعريف مصطلح املنظمة . 

 ملاذا ندرس املنظامت؟ 

 ماهية التطوير التنظيمي . 

 أهداف التطوير التنظيمي . 

 مجاالت التطوير التنظيمي. 

 مراحل التطوير التنظيمي . 

 ميأساليب التطوير التنظي . 

 مكعب التطوير التنظيمي . 

  املبدعة/ ية بتكاراملنظامت اال  . 

  املبدعة/ ية بتكارصفات املنظامت اال . 

 Characteristics of the Creative Individual and Organization. 

  املبدعة/ يةبتكارأمثلة عىل املنظامت اال .  
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تخيل العامل : لةال ميكن أن نعيش بدون منظامت، وملعرفة أهمية هذه املقو «
      »!بدون منظامت

 برادب كاندوال 

   :مقدمة

تتم داخل  هي محور العملية اإلدارية، ذلك ألن مامرسة العملية اإلدارية Organizationاملنظمة   
ذلك فإن جميع املنظمة، فالقادة والوزراء والعاملون ميارسون أعاملهم داخل املنظامت، وعىل 

تتم داخل املنظمة، وبذلك  ...)ات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابةصنع القرار (وظائف اإلدارة 
  . فإن دراسة املنظمة متثل الدراسة الشاملة لعلوم اإلدارة مبجاالتها املختلفة

والقواعد التي  واملنظامت لها تأثري كبري وواسع يف حياتنا، وذلك لكونها هي الوسائل التي تستخدم  
نظراً ألنها تلعب دوراً هاماً  جتمع اقتصادياً واجتامعياً وتعليمياً وصحياً وسياسياً،يُسند إليها يف تطوير امل

  . املجتمع وبقائه يف تحقيق النمو االقتصادي واالجتامعي مبا يضمن استمرارية

كذلك فإن املنظامت متثل يف أساسها القيادات الرائدة يف املجتمعات، وبذلك فإنها تتحمل   
لتوجيه للمجتمعات املختلفة وقيادتها يف متاهات ومجاهل املستقبل؛ مبا يوفر مسئولية الرقابة وا

  . األمان االقتصادي واالجتامعي للبرشية واإلنسان

إن املدراء عليهم مسئولية كبرية ورئيسية تجاه املنظامت التي يعملون بها، فعىل سبيل املثال   
ية، ومسئولون عن إحداث التغيري بها، فإن املدراء مسئولون عن إدارة املنظامت بكفاءة وفاعل

  . ومسئولون عن إدارة التفاعل بني املنظمة والبيئة، ومسئولون عن تحقيق أهداف هذه املنظامت
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  !تخيل العامل بدون منظامت 

إذا تخيلنا العامل بدون منظامت فإننا لن نجد مدارس وجامعات نتلقى فيها التعليم الرسمي،   
ت طبية نجد فيها الرعاية الصحية، ولن نجد النوادي واملراكز الرياضية ولن نجد مستشفيات وعيادا

  . التي نشغل وقت فراغنا فيها، ولن نجد الحكومة التي تسري األمور وتقود املجتمع

ولكن الواقع يدل عىل أن املجتمع ملئ بالعديد من املنظامت مبختلف أنواعها، وأن هناك   
  . تفاعل متبادل بني هذه املنظامت

  

أحد أسباب إن  ؟ملاذا يوجد يف املجتمع الكثري من املنظامت: والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن  
من الحاجات اإلنسانية  كرثة وتنوع هذه املنظامت هو أن املنظامت هي الطريق الفعال إلشباع الكثري

Human Needs املتعددة واملتجددة بل والالنهائية .  

إن املنظمة . هو أحد األسباب الرئيسية لتعدد املنظامتمبعنى أن تعدد الحاجات اإلنسانية   
يساعد األفراد والجامعات واملجتمعات عىل تحقيق األهداف  Social Inventionاجتامعي  اخرتاعهي 

  . بشكل منظم وجامعي ورشيد، يف مجتمع أصبح يتغري تغيرياً رسيعاً وبشكل معقد

  تعريف مصطلح املنظمة

ح املنظمة، وحتى اآلن ال يوجد اتفاق عىل تعريف محدد له، هناك تعريفات عديدة ملصطل  
  : إال إنه من خالل الدراسات العديدة فإنه ميكن تحديد أربعة تعريفات رئيسية للمنظمة كالتايل

  املنظمة هي عبارة عن مجموع سلوكيات األفراد والجامعات : التعريف األول من منظور سلويك
  .ملتبادل بينهاداخل املنظمة وعمليات التفاعل ا

  املنظمة هي وحدة اجتامعية هادفة تسعى إىل تحقيق : التعريف الثاين من منظور اجتامعي
أغراض املجتمع بكفاءة وفاعلية وتحقيق السعادة لألعضاء العاملني فيها واالهتامم والعناية 

  .باملجتمع



  السادسالفصل  

  

 
74  

  

  رسمي ومتعمد املنظمة هي عبارة عن هيكل تنظيمي : التعريف الثالث من منظور هيكيل
  .مكون من مجموعة من األدوار بينها عالقات تبادلية

  الوظائف املنظمة هي عبارة عن جهاز يؤدي مجموعة من : التعريف الرابع من منظور وظيفي
  .التخطيط والتنظيم وإنتاج السلع وتقديم الخدمات: املتنوعة واملنتظمة مثل

 ?Why do we Study Organizations ؟ملاذا ندرس املنظامت

إننا ندرس املنظامت ألنها لها تأثري كبري عىل حياتنا، وألننا مهتمني بدراسة السلوك اإلنساين،   
وألنها تقودنا إىل الطرق األكرث فاعلية يف إشباع احتياجات املجتمع، وألن نصف سكان العامل أو أكرث 

  . ساعات يومياً  8يعملون يف املنظامت عىل األقل 

   :ل من املنظمة واألرسة وجامعة األصدقاء واملجتمع املحيلمقارنة بني خصائص ك

وجامعة  ،Familyاألرسة : الجدول التايل يوضح خصائص املنظمة يف مقابل خصائص كال من  
كوحدات إنسانية لها خصائص مشرتكة   Community، واملجتمع املحيل Friendship Groupsاألصدقاء 

  . مع املنظمة

  )1(جدول رقم 
  أخرى خصائص املنظمة وكيانات اجتامعية مقارنة بني

  األرسة  املنظمة  الخصائص  م
جامعة 
  األصدقاء

املجتمع 
  املحيل

        *  خصوصية األغراض   1
        *  توظيف األشخاص املاهرين   2
        *  رسمية االتصال   3
       * القواعد واإلجراءات الرسمية والرقابة  4
        *  التدرج الهرمي للسلطة   5
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  *    *  *  الوظائف وتقسيم العمل  خصوصية  6
  *  *  *    العالقة العاطفية القرابية بني األعضاء   7
  *  *  *  *  القيم واأليدروبولوجية   8
  *  *  *  *  اختالف املكانات   9
  *  *  *  *  العالقات غري الرسمية   10

  ماهية التطوير التنظيمي

  تعريف التطوير التنظيمي

 Organizationة وخاصًة علم اإلدارة بالتطوير التنظيمي اتجهت العلوم االجتامعية واإلنساني  

Development  أو ما يطلق عليه أحياناً تنمية املنظمة، وذلك بهدف إحداث تغيريات إيجابية يف
  . املنظمة، مبا يجعلها أكرث قدرة عىل حل املشكالت وتقديم السلع والخدمات بكفاءة وفعالية

   :اآليت ومن تعريفات التطوير التنظيمي نذكر

   :Gardnerتعريف   1-

التطوير التنظيمي هو تلك العمليات التي تبذل من أجل تحقيق املنظمة ألهدافها ومواجهة   
هداف، مع االهتامم باألفكار الجديدة وتنمية القدرات اإلبداعية املشكالت التي تعرتض هذه األ 

  . يةبتكارواال 

   :Bechardتعريف    2-

فعالية موعة الجهود املخططة عىل نطاق املنظمة بأكملها، بهدف التطوير التنظيمي هو مج  
املنظمة، مع  وحيوية املنظمة، وذلك من خالل التدخل املخطط يف سياسات وخطط وإجراءات

  . االستفادة من العلوم واملعارف السلوكية
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   :Lippitتعريف   3-

ها املنظامت لتصبح أكرث التطوير التنظيمي هو عملية إيجاد وتلبية التغيريات التي تحتاج  
قدرة عىل مسايرة الظروف الجديدة، وعىل أن تواجه مشكالتها، وتتعلم من الخربات، وأن تتحرك يف 

  .اتجاه تنظيمي أكرث نضجاً 

   :Kroeber & Kluchanتعريف   4-

التطوير التنظيمي هو تلك الجهود املبذولة بهدف زيادة برامج املنظمة، وتنمية العاملني بها،   
واجهة املتغريات الثقافية الداخلية والخارجية، مع تشجيع الجهود التي يبذلها العنرص اإلنساين وم

  . داخل املنظمة

   :Frenchتعريف   5-

كنسق ( تقاء بأداء املنظمةر التطوير التنظيمي هو مجموعة اإلجراءات املخططة التي تحاول اال   
يق أهدافها سواء قصرية أو طويلة األجل، حتى تصبح أكرث قدرة عىل تحق) إداري وفني واجتامعي

  . وذلك بتدريب أفراد املنظمة عىل إدارة أعاملها واالرتقاء مبستوى ثقافة املنظمة

  : Warren Bennisتعريف    6-

والقيم  تعليمية، تهدف إىل تغيري االعتقادات واالتجاهات إسرتاتيجيةالتطوير التنظيمي هو   
نظمة، حتى ميكن التأقلم مع الظروف املتغرية من ناحية التكنولوجيا والهياكل التنظيمية ألفراد امل

  . والتغريات االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع

   :Jerald Greenberg &Robert Baronتعريف    7-

لتخطيط التغيري  التطوير التنظيمي هو مجموعة أساليب تستخدم فن العلوم االجتامعية  
  .  العاملني وزيادة كفاءة املنظمة التنظيمي بهدف تحسني تنمية

   :Gary Desslerتعريف    8-

  التطوير التنظيمي هو أحد املناهج املتخصصة يف إحداث التغيري التنظيمي، والذي  
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يف ضوئه يشارك العاملون بأنفسهم يف اقرتاح التغيري واملشاركة يف تنفيذه، وذلك من خالل  
  .االستعانة مبجموعة مدربة من املستشارين

  : ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف التطوير التنظيمي بأنه

عملية مخططة ومستمرة، تهدف إىل إحداث التغيري التنظيمي، وتنمية العاملني والسلع   
والخدمات التي تقدمها املنظمة، وذلك من خالل االستفادة من العلوم االجتامعية واإلنسانية، 

  . لديهم، واالرتقاء بثقافة املنظمة خرتاعواال  بتكاروتدريب العاملني وتنمية اإلبداع واال 

  أهداف التطوير التنظيمي

وقد تختلف أهداف التطوير التنظيمي باختالف مشكالت وظروف املنظامت التي تستخدم   
هذا ويحدد فؤاد القايض أهداف التطوير التنظيمي يف أنها كعملية مستمرة ومخططة . هذه الربامج

بيئتها وتالؤمها معها بنجاح وليس فقط تطويرها داخلياً، حتى ميكن تهدف إىل ربط املنظمة ككل ب
  . وضعها يف الوضع املناسب الذي يوفر لها بعض الظروف املؤكدة املواتية للنجاح والنمو

ويتم ذلك بإحداث التغيري الالزم ليتوافق سلوكها التنظيمي وصيغ وأساليب األداء الحالية   
بني األفراد وبني جامعات العمل مع متطلبات الواقع والبيئة  ومامرسة السلطة وأسلوب التعاون

  . املحيطة، ومن ثم تتحقق تغريات حقيقية يف األداء ويرتفع مستواه

وعادة ما تتمثل أهداف التطوير التنظيمي يف إجراءات تتعلق باألفراد وإجراءات تتعلق   
املستوى الحضاري والثقايف ويف  بالجامعة يف املنظمة، وهي جميعاً تهدف إىل إحداث التغيري يف

  . املناخ التنظيمي السائد ويف النواحي واإلجراءات التنظيمية
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  : مجاالت التطوير التنظيمي

   :كالتايل) 4(أربعة مجاالت للتطوير التنظيمي هي كام يوضحه الشكل رقم  Leavittحدد ليفت   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )4(شكل رقم 

  مجاالت التطوير التنظيمي

  

ت أن هناك تفاعالً وتأثرياً متبادالً بني هذه املجاالت، وأن إحداث تغيري يف واحد أو ويؤكد ليف  
فعىل سبيل املثال، فإن التغيريات التي تجرى عىل . أكرث من هذه املجاالت سيؤثر يف املجاالت األخرى

يكل التنظيمي الهيكل التنظيمي لتسهيل إنجاز املهام ال تتم يف فراغ، إذ البد أن يعمل األفراد يف اله
  .. الجديد مستخدمني عمليات فنية أو إجراءات أو معدات ما

  

  كل الهي

  التنظيمي 

  التقنية أي

  أدوات وأساليب

 وطرق العمل

  األفراد 

 يف املنظمة 

  املهام 

أو العمل الذي 

  يؤديه الفرد
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   :مراحل التطوير التنظيمي

  : بإيجاز ميكن تحديد مراحل رئيسية للتطوير التنظيمي، كام هي موضحة يف الشكل التايل

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(شكل رقم 
  مراحل التطوير التنظيمي

   :أساليب التطوير التنظيمي

   :عديدة ميكن االسرتشاد بها إلحداث التطوير التنظيمي، نذكر منها اآليتهناك أساليب 

  .تنفيذ خطة التغيري    1-
  .اإلدارة باألهداف    2-
  .برامج جودة بيئة العمل    3-
  .تعظيم الجانب اإلنساين يف املنظمة    4-
  .بناء فرق العمل املؤثرة    5-
  .مدخل التغذية العكسية أو املرتدة    6-
  .داث التغيري عن طريق تقاسم املعلوماتإح    7-

شخيص ـ جمع البيانات ووضع مرحلة الت  1-

 األهداف

مرحلة التدخل والعمل واتخاذ خطوات   2-

 إجرائية تعاونية لتطبيق التغيري  

  تثبيت التغيري  3-

 ومتابعته وتأصيله

مرحلة التغذية  4-

 العكسية 
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  .خرتاعواال  بتكاراال     8-
  .البحوث التطبيقية    9-
  ).أو تدريب املجموعات يالتدريب املعلم(تدريب الحساسية     10-

   :مكعب التطوير التنظيمي

يف ضوء ما سبق ميكن تقديم الشكل التايل والذي يوضح بشكل إجاميل األبعاد الثالثية   
   :لتنظيميللتطوير ا

  

  
  )6(شكل رقم 

  مكعب التطوير التنظيمي



  املبدعـة/ نظمة االبتكاريةامل 

  

 
81  

  : املبدعة/ ية بتكاراملنظامت اال 

التي متت يف املايض  اتخرتاعنتاج روح فردية ألن االكتشافات واال  بتكاريقول كارليل وآخرون أن اال   
ميكن عملية  بتكاردلت عىل أن اال إال أن البحوث والدراسات . والحارض قد ارتبطت باسم شخص واحد
  .أن متارسها الجامعات واملنظامت أيضاً 

وذلك  ،مبتكرة فكل منظمة ميكن أن تكون منظمة ،أخرىليس حكراً عىل منظامت دون  بتكارواال   
  . إذا أرادت ذلك

  . والتطوير والتغيري بتكارإن استمرار ونجاح أي منظمة يتوقف بشكل رئييس عىل قدرتها عىل اال   

طوير نفسها، فإنها ترتك الفرصة للمنافسني ليك يطيحوا بها، مبا إن املنظمة التي تخفق يف ت  
  . لديهم من منتجات أو خدمات أفضل وبأسعار أقل أو ميزة أكرب

أن  ألدوات التجميل والشامبو  Johnson & Johnsonفعىل سبيل املثال عندما أدركت رشكة   
ية التي بتكارج تطوير العمليات اال أسعار منتجاتها مرتفعة عن أسعار املنافسني، بدأت يف دعم برام

. الخرتاق األسواق والتميز عىل منافسيهاساعدتها عىل تقليل التكلفة الفعلية، مبا أتاح لها الفرصة 
فعىل سبيل املثال، أنشأت مراكز خدمة العمالء التي ساعدت عىل تسهيل عمليات التوزيع والبيع وتاليف 

  .العمالء التضارب والتكرار يف خدمات

ثال آخر، عندما دخلت الرشكات اليابانية مجاالت صناعة السيارات والحاسبات اآللية م  
متأخرة كثرياً عن نظرياتها األمريكية واألوروبية، إال أن الرشكات اليابانية تفوقت بشكل واضح يف 

فلقد اهتمت هذه . يف جميع مراحل العمل بتكارهذين املجالني نظراً الهتاممها بشكل مستمر باال 
يف املواد األولية ويف عمليات التصنيع والتجميع والرتكيب ويف  بتكارالرشكات عىل سبيل املثال باال 

هذه الرشكات ميزانيات مناسبة للبحوث والتطوير، واهتمت كذلك خصصت .. أساليب اإلنتاج
عملية  ربتكاحتى تتالءم الهياكل التنظيمية والنظم واألهداف مع كون اال  بعمليات التغيري التنظيمي

  ..مستمرة وال تتوقف عند حالة أو نقطة معينة
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  املبدعة/ ية بتكارصفات املنظامت اال 

   :ية يف اآليتبتكارميكن تحديد بعض صفات املنظامت اال   

  .تشجيع املبدعني واملبتكرين واملخرتعني من العاملني يف املنظمة    1-

  .تبني املواهب من العاملني يف املنظمة    2-

  .ب املواهب وضمهم إىل فريق العمل داخل املنظمةاستقطا    3-

إحساس العاملني باألمان الوظيفي، وإمكانية قيامهم بالتجربة مع نسبة الخطأ املسموحة دون     4-
  .ومن هذا املنطلق يتعلم املرؤوس ويصبح أكرث فاعلية يف العمل. املحاسبة عليه

  .املرؤوسني وإحساسهم التام بهاإيجاد بيئة عمل تقوم عىل الثقة بني القيادات و     5-

  .رضورة أن تتسم قيادات املنظمة مبستوى عال من سعة األفق    6-

  .رضورة وجود نظام سليم وموضوعي للرتقيات يشجع الكفاءات    7-

  .فقياً أ رضورة وجود نظام اتصاالت متكامل يسمح بتدفق املعلومات رأسياً و     8-

  .الشكاوي سواء من الجمهور الداخيل أو الخارجي تشجيع املقرتحات واألفكار ودراسة    9-

  .اإلميان بأهمية مبدأ التفويض    10-

تخصيص امليزانية املناسبة لتنفيذ الربامج التدريبية لكافة العاملني وخاصة برامج تنمية     11-
  .يةبتكارالقدرات اال 

مبعنى أنها . وتطبقه Learning Organizationية ترفع شعار املنظمة التي تتعلم بتكاراملنظامت اال     12-
املنظمة التي تهتم بالعلم والبحث واملعرفة والتدريب وتطبيق مفهوم اإلدارة باملعرفة 

Knowledge Management.  

الفردي  تحاول زيادة نسبة الذكاء Smart Organizationsاملنظامت االبتكارية هي منظامت ذكية     13-
كذلك من صفات املنظامت . لذكاء الجمعي للمنظمة ككللكل فرد يف املنظمة، وزيادة نسبة ا

  الذكية أنها تتعلم من أخطاءها ومن أخطاء املنظامت األخرى،
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  .يف املستقبل أخرىوتضع الخطط واالحتياطات الالزمة لعدم وقوعها يف هذه األخطاء مرة  

اإلدارة باملرح ، Management By Loveاإلدارة بالحب : تطبيق االتجاهات يف اإلدارة مثل    14-
Management By Fun اإلدارة عىل املكشوف ،Open Book Management.  

وإعطاؤها الوقت واملوارد الالزمني حتى تقوم بدورها  بتكارتشكيل لجنة أو لجان للتطوير واال     15-
  .بالشكل املتوقع منها

داخل  معدالت االبتكاراالستفادة من أساليب تنمية القدرات االبتكارية وتطبيقها لزيادة     16-
  .املنظمة

 Robert Rosenحدد كل من روبرت روزن  »Leading Peopleقيادة الناس « :ويف كتاب بعنوان  
لدى كل  بتكارمثانية مبادئ للقيادة اإلدارية الناجحة، منهم مبدأ تشجيع اال  Paul Brownوبول براون 

  . من املرؤوسني واملنظمة

ويوفر املناخ  ية لدى املرؤوسني، بل ويشجعها،بتكارف النواحي اال فالقائد الناجح عليه أن يكتش  
مبعنى توفري بيئة عمل مناسبة تساعد عىل املشاركة .. اإلنساين واإلداري لتنمية هذه النواحي

  . والتجربة واكتساب الخربات

مه ية لدى املنظمة ككل من خالل اهتامبتكارأيضاً عىل القائد الناجح أن يكتشف النواحي اال   
بتشجيع املبتكرين واملبدعني وتطوير وتحسني العمل واالستفادة من أحدث اآلالت واملعدات 

  .. التكنولوجية

عقد مقارنة بني خصائص كل من الفرد املبتكر  Gary Steinerولقد حاول جاري ستينري   
   :واملنظمة املبتكرة كالتايل
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Characteristics of the Creative Individual and Organization 

The Creative Individual The Creative Organization 

Conceptual fluency… is able 
to produce a large number of 
ideas quickly.  

Has idea people.  

Open channels of communication Ad hoc devices: suggestion 
systems, brainstorming: idea units absolved of other responsibilities 
Encourages contact with outside sources.   

Originality … generates 
unusual ideas. 

Heterogeneous personnel policy. 

Includes marginal, unusual types.  

Assigns nonspecialists to problems.  

Allows eccentricity . 

Separates source from content 
in evaluating information… is 
motivated by interest in 
problem… follows wherever it 
leads.    

Has an objective, fact-founded approach ideas evaluated on their 
merits, not status of originator.  

Ad hoc approaches: anonymous communications; blind votes.  

Select and promotes on merit only. 

Suspends judgment… avoids 
early commitment… spends 
more time in analysis, 
exploration.   

Lack of financial, material commitment to products, policies. 

Invest in basic research; flexible, long-range planning. 

Experiments with new ideas rather than prejudging on “rational” 
grounds; everything gets a chance. 

Less authoritarian … has 
relativistic view of life.  

More decentralized; diversified. 

Administrative slack; time and resources to absorb errors.  

Risk-taking ethos… tolerates and expects taking chances. 

Accepts own impulses… 
playful, undisciplined 
exploration.  

Not run as “tight ship”. 

Employees have fun. 

Allows freedom to choose and pursue problems. 

Freedom to discuss ideas. 
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Independent judgment, less 
conformity deviant, sees self 
as different.   

Organizationally autonomous  

Original and different objectives, not trying to be another “X”. 

Rich, “bizarre” fantasy life 
and superior reality 
orientation.  

Security of routine… allows innovation… “Philistines” provide 
stable, secure environment that allows “creators” to roam 

Has separate units or occasions for generating vs. evaluating ideas… 
separates creative from productive functions     

    :مبدعة/  يةابتكارأمثلة عىل منظامت 

   :رشكات أجنبية :أوال ً

  :  يل كيستجربة رشكة ست  1-

يف والية ميتشجان األمريكية بناء ضخم ميثل رمزاً لإلبداع والتغيري قامت ببنائه رشكة ستيل   
إحدى الرشكات األمريكية العاملة يف مجال تصنيع أثاث املكاتب والتي تبلغ مبيعاتها  Steelcaseكيس 

  .بليون دوالر 1.6السنوية 

، هي أقوى الرشكات املنافسة لرشكة Herman Millerيف هذا الوقت، كانت رشكة هريمان ميلر   
ستيل كيس، حيث كانت متثل مصدر تهديد تنافيس دائم، فقد حققت نجاحاً باهراً يف مجال صناعة 

ية الحديثة التي تلبي احتياجات بتكارأثاث املكاتب اعتامداً عىل األلواح املتحركة والنامذج اال 
  . لرشكة القائدة، ورشكة ستيل كيس هي الرشكة التابعةلذلك كانت رشكة هريمان ميلر هي ا. العمالء

بدأت رشكة ستيل كيس يف التفكري يف كيفية التميز والتفوق، فقامت باالستعانة بعدد من   
التصميامت الجديدة، فاستطاعت بذلك إنشاء خط متكامل  ابتكارالرشكات الصغرية املتخصصة يف 

  ج األثاث الذيإلنتاج املكاتب الخشبية، وأصبح لها حق إنتا 
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. Le Corbusierوالكوربوزيه    Frank Lioyed Wrigthيصممه كبار املصممني، مثل فرانك لويد رايت  
  . يضا بإعادة بناء مقرها الرئييس وأعادت تنظيم عملياتهاكام قامت أ 

 111قدماً، وكلفته ما يقرب من  128لقد صممت الرشكة مقرها يف شكل هرمي يبلغ ارتفاعه   
واملظهر العام وأيضاً  بتكارالر أمرييك، مبا يعكس الرؤية الجديدة للرشكة وحرصها عىل اال مليون دو 

  . الجودة

يف املايض، كان املصممون واملهندسون وفريق التسويق يعملون يف مقر منفصل، واآلن تم   
جات املنت ابتكارتجميعهم يف مكان واحد لتيسري التفاعل بينهم واملساعدة عىل تبادل األفكار و 

  ). اإلبداع اإلداري(الجديدة 

وعموماً، فإن التقارب املادي مبفرده لن يؤدي إىل التعاون واإلبداع، لذلك، كانت الفكرة   
األساسية التي ركزت اإلدارة عىل تحقيقها هي االهتامم بالعمل بداية من أقل مستوى إىل أعىل 

من املبنى االستخدام األمثل حيث غمرت املستويات اإلدارية، والرتكيز أيضاً عىل استغالل كل جزء 
اإلضاءة كل مكان فيه، وتم بناء أماكن ميكن فيها العمل وتناول الغذاء، وأماكن لتناول الشاي 
والقهوة مزودة بلوحات وأفالم لتسجيل األفكار، وأماكن يستطيع فيها العاملون االنفراد بأنفسهم 

  . والتفكري بعيداً عن الضوضاء

الجديد مصدر إلهام للعاملني، فقد قدمت الرشكة العديد من خطوط اإلنتاج  لقد كان املبنى  
  ). اإلبداع يف املنتج(الجديدة 

لقد ركزت الرشكة عىل تطوير مستوى الجودة، ومتكنت بذلك من تخفيض التكلفة بتكوين   
إلبداع يف ا(فرق العمل املوجهة ذاتياً، واالستثامر يف مصانعها ومعداتها، وإعادة بناء عملياتها 

قدماً، يتبع يف حركته حركة الشمس كرمز لاللتزام  71، كام قامت أيضاً ببناء بندول بارتفاع )العمليات
ية بتكاربالتغيري املستمر، هذا باإلضافة إىل إنتاج ونرش أرشطة فيديو عن الرشكة وتوجهاتها اال 

  ). اإلبداع يف التسويق(
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   :)*(تجربة رشكة سوين   2-

كثرية ناجحة ـ يف جودة  أخرىاليابانية مثاالً ناجحاً ـ كأمثلة يابانية  Sonyوين تعترب رشكة س  
وقد ركزت اإلدارة يف رشكة سوين اهتاممها . اءة أدائها وغزوها لألسواق العامليةفمنتجاتها وك

ووضعت خططها وتنظيمها، بهدف الحصول عىل أداء ممتاز وتفكري متجدد ورغبة صادقة من 
لذلك اتبعت تنظيامً يقوم عىل الفرق الصغرية، أي أن الرشكة . الرقي بهذه الرشكة عامليها يف سبيل

فهناك عدة مستويات من هذه . تعترب تركيباً ضخامً لعدد كبري من الجامعات الصغرية املتفاعلة
   :الجامعات

  .وهو أصغرها حجامً : الطاقم  -أ   

  .وتتكون من عدة أطقم: الجامعة   -ب

  .وتضم عدة جامعات: القسم أو الشعبة  -ج

  .وتحتوي بدورها عىل عدد من األقسام والشعب: اإلدارة  -د

عىل الثقة  أخرىوتقوم العالقة بني املديرين والرؤساء من ناحية، والعاملني من ناحية   
فال يتحرك الرؤساء من منطلق . املتبادلة التي تجعل العاملني يؤدون أعاملهم طواعية واختياراً 

وهم بدورهم . وإمنا يرشح الرئيس لعامله املوقف. مون قوة الثواب والعقابالسلطة أو يستخد
يسألون، ويناقشون ويعارضون، ويقدمون األفكار، والرئيس يستقبل األفكار بصدر رحب وال يضيف 

وبالتايل فإن واجبات الوظيفة وأعباءها ليست شيئاً . بفكرة إن كانت جديدة أو مخالفة أو معارضة
كام أن القادة والعاملني متقاربون . وإمنا هي متحركة يعاد فيها النظر عند الحاجة. اً ثابتاً أو جامد

فنجد فتاة يف التاسعة عرشة من عمرها ترأس مجموعة من الفتيات يف مثل عمرها . يف األعامر
  . فيثور بينهن تفاهم وتعاون واستعداد لتحمل املسئولية. تقريباً 

  فهناك اجتامعات. دارة وبالعكس يف حركة مستمرةوتنساب األفكار من العاملني لإل   

                                                      
 .)2001(عيل محمد عبد الوهاب وآخرون : املصدر  )  *(
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وهناك أيضاً رقم تليفوين . صباحية، ولقاءات أسبوعية وشهرية، وتقارير رسمية ونرشات دورية 
يستطيع العامل أن يديره، فريد عليه املوظف املسئول، فيعطيه ويأخذ منه ما يريد من بيانات، 

قوم هذه االتصاالت املستمرة بني العاملني ويتحدث معه بشأن ما يكون هناك من مشكالت، وت
واإلدارة، وما يتبع ذلك من تدفق لألفكار، عىل أسس تتلخص يف تبادل املعلومات الصحيحة 
والتفسري الخالق للحقائق، والتحرر من التحيز والتفضيل الشخيص، وتوفري جو اإلبداع والتجديد، 

  . ألفكار وتحمل املسئولية واستمرار التفكريوإعطاء الفرصة للجميع إلثبات الذات والتعبري عن ا

   :تجربة بعض رشكات الحاسب اآليل   3-

العمالقة كانت أكرب رشكة حاسب آيل، وملا مل تكن إبداعاتها يف فرتة من الفرتات  IBMرشكة      
عىل مستوى املنافسة العاملية ظهرت رشكة صغرية وهي رشكة ماكنتوش للحاسب اآليل، مصممة عىل 

وهي محقة يف ذلك  IBMتعبأ بها رشكة  مملنافسة وخاصة يف مجال الحاسب الشخيص، فلخوض ا
  . الوقت، ملا وصلت إليه هذه الرشكة من مستوى

ثم أخذت هذه الرشكة الجديدة تكرب بإبداعاتها ونافست حتى استطاعت أن تسيطر عىل   
لربامج   Microsoftوهي  أخرىمن سوق الحاسبات يف فرتة من الفرتات، ثم ظهرت رشكة % 30

أغنى رجل يف العامل لعام ) بيل جيتس(عت احتكار الربامج، وأصبح صاحبها االحاسب اآليل واستط
إال األجهزة، وأيضاً خرجت رشكات صغرية تنتج أجهزة رخيصة فأصبحت  IBM، فلم يبقى لرشكة 1996

  . يف وضع ال تحسد عليه IBMرشكة 

كل موظف يف الرشكة مخصص لإلبداع بحيث  من وقت% 15املشهورة جعلت  IBMورشكة   
يستطيع استخدام أي جهاز يف الرشكة ويف أي قسم، لذا فإن كثرياً من اإلبداعات التي ظهرت يف 

  . الرشكة جاءت من قبل عامة املوظفني
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   :تجربة رشكة تويوتا   4-

 رشكة جرنال يقول أحد األمريكيني يف هذا الصدد أن تفوق رشكة تويوتا يف والية كنتايك عىل  
موتورز إمنا يعود إىل أن العامل األمريكيني الذين يعملون يف الرشكة اليابانية يقدمون آالف األفكار 
سنوياً لتحسني الصناعة، بينام العامل العادي يف رشكة جرنال موتورز األمريكية ال يقدم أي فكرة، وال 

  . .تشجعه اإلدارة عىل ذلك

موظف  3500رساً للنجاح، ألن عدد أعضائها يبلغ  3500ا لذلك يقال أن لدى رشكة تويوت  
يشكلون فريق عمل، وأول ما يعرض عىل الزائرين للرشكة فيلم سيناميئ عن العاملني وهم يجرون 
ويعملون وعىل رؤوسهم قبعاتهم، وعىل أفواههم ابتساماتهم، كلهم يبتهجون بالعمل، ويقوم 

اء كانوا أفراد أو كفريق، يفحصون ويحللون كل العامل بأنفسهم بضبط العمل وضبط جودته سو 
جزء يف عملهم، وكل خطوة يف كل عملية تؤكد أنهم ال يعملون بجدية وحسب، بل بجدية وذكاء 

  ..أيضاً 

الفرق يف اإلدارة أن العامل األمريكيني ينتجون منتجات أفضل كثرياً عندما يعملون لدى   
ارة أمريكية، يف الحالة األخرية يشعرون وكأنهم آالت اليابانيني، أكرث مام ينتجون إذا خضعوا إلد

ويف هذا موت لدافعية وإبداعية ... تستجيب لتوجيهات الصفوة اإلدارية التي تحتكر التفكري
  .العاملني،، وهذا ضد أرسار الثالثة آالف والخمسامئة يف رشكة تويوتا

   : .N.C.Rتجربة رشكة   5-

ندا من األمثلة الجيدة الدالة عىل أن وجود قيادة فعالة بأسكتل ».N.C.R«تعد قصة فرع رشكة   
آالت حاسبة، وآالت فقد كان فرع الرشكة ينتج . النجاح ألي مرشوع أساسمع إدارة كفء هو 

تكنولوجيا جديدة ومنافسة قوية كان  رصافة، وأجهزة حسابية حتى مطلع السبعينات، ولكن مع ظهور
التغيري والتحديث الالزمة فعالً بخلق خطوط إنتاج جديدة عملية  وبدأت. البد من إحداث التغيري

مام أدى إىل تقليص . تعتمد عىل التكنولوجيا املتطورة أكرث من اعتامدها عىل األيدي العاملة الكثيفة
  العاملة من مائة ألف 
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. وقد أدى ذلك إىل هبوط الروح املعنوية ومستوى األداء بني بقية العاملني. فقط ألفإىل ستني 
اولت الرشكة معالجة هذه املشكلة الكارثة بفرعها يف اسكتلندا عن طريق إعطاء العاملني مزيداً فح

من الحرية يف اتخاذ القرارات ويف اختيار املنتج، وحققت نجاحاً نسبياً إذ بدأت الرشكة يف إنتاج نوع 
ما بدأت تظهر  وك الحائط وقامت بتوزيعه عىل بعض البنوك يف إنجلرتا، إال أن رسعاننجديد من ب

عيوب خطرية يف تشغيل املنتج الجديد مام أدى إىل توقف طلبات الرشاء وزيادة املخزون، مام دفع 
بإدارة الرشكة يف الواليات املتحدة للبحث عن مدير جديد لفرع الرشكة يف اسكتلندا، ونجحت 

مبواصفات مالمئة  األصل والذي كان يتمتع االسكتلنديمساعيها يف التعاقد مع املهندس أندرسون 
  . من حيث خلفيته الهندسية ومعرفته بظروف الواقع من حوله

وبدأ أندرسون عمله بالقيام بعدة زيارات إىل مواقع البنوك املختلفة التي أبلغت عن أعطال   
باآلالت التي استلمتها حديثاً، باإلضافة إىل عقد اجتامعات شبه يومية مع مجموعة من املديرين 

رية مع كل العاملني يتم خاللها االتفاق عىل خطة إلصالح املاكينات يف أماكن واجتامعات شه
إلعادة تصميم النموذج وتعديل خطوط اإلنتاج مبا يتالىف  أخرىوجودها بدال من نقلها، مع خطة 

  . األخطاء والسلبيات السابقة

د أن تم وبعد فرتة وجيزة بدأت هذه الخطة تؤيت مثارها يف شكل تلقي طلبات جديدة بع  
  . أخرىإصالح التالف، وبدأت الرشكة تستعيد مصداقيتها يف السوق مرة 

وفور تحقيق هذا النجاح بدأ أندرسون يف تقوية صالته بالعاملني ومطالبتهم بالتعاون املستمر   
معه وإبالغه باملعلومات أوالً بأول سواء كانت حسنة أو سيئة، كام دعم ذلك بتشجيع املديرين عىل 

  . امعات دورية مع مرؤوسيهم للتعرف عىل آرائهم واملشكالت التي تؤرقهمعقد اجت

وقد كان لرتكيزه عىل الجودة وإرصاره عىل أنها أساس النجاح أكرب األثر يف تحقيق الحلم الذي   
طاملا كان يراوده بإنتاج جيل جديد من بنوك الحائط لها نفس الجودة املوجودة لدى أي رشكة 

  وكانت أوىل خطواته لتحقيق ذلك. عليها منافسة إن مل تتفوق
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مجموعة مسئولة عن إنتاج وتطوير جيل جديد، ومجموعة : تقسيم مهنديس املصنع إىل مجموعتني 
  . لتحسني الجيل املوجود يف الخدمة أخرى

هي  ومن هم منافسونا؟ ما ؟وعن طريق مجموعة من األسئلة مثل ما هي عنارص النجاح  
هي رغبات العمالء؟ بطرح هذه  ؟ ماإسرتاتيجيتناهي  جاحهم؟ وما؟ ما هو رس نإسرتاتيجيتهم

 اإلسرتاتيجيةاألسئلة عىل نفسه وعىل العاملني معه، متكن أندرسون من استيضاح الرؤية ومن وضع 
الواضحة لتحقيقها، ثم رشحها للعاملني مبا أدى إىل التزامهم بها وشعورهم بوجود حافز حقيقي عىل 

  .طة التي ينفذونها بدأت منهم وتنتهي إليهمتخطي أية عقبات، فالخ

عىل  توقد اكتملت عنارص النجاح مع وجود إدارة عىل درجة عالية من الكفاءة ساعد  
التخطيط والرقابة وتوفري هيكل تنظيمي يساعد عىل تحويل التصور إىل واقع، فكان ظهور الجيل 

ة نصيب الرشكة يف السوق العاملي إىل الجديد من هذه اآلالت بجودة تفوق املنافسني سبباً يف زياد
  . وبدأ املنافسون يتساقطون% 42

ومن الواضح أن أحد األشياء الهامة التي تربزها هذه القصة األهمية الكربى لوجود القيادة   
الواعية املدركة للدور الذي ميكن أن تقوم به داخل املؤسسة ودفعها الحتالل مركز متقدم يف 

  . السوق

  مرصية  رشكات :ثانياً 

   :يوجد العديد من الرشكات املبتكرة يف مرص منها عىل سبيل املثال  

   :»سرياميكا كليوباترا«تجربة رشكة    1-

تنتج هذه الرشكة السرياميك سواء للحوائط أو لألرضيات، هذا باإلضافة إىل إنتاج الحاممات،   
  . حوايل مليون تصميم 2003ولقد سجلت الرشكة حتى عام . وذلك طبقاً للمواصفات العاملية

   والرشكة تغطي نسبة كبرية من احتياجات السوق املحلية، هذا باإلضافة إىل التصدير  
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وتشارك الرشكة يف معظم املعارض الدولية للسرياميك وخاصة يف . دولة من دول العامل 170إىل حوايل 
الجوائز الدولية هذا  كذلك حصلت الرشكة عىل العديد من. أملانيا والواليات املتحدة األمريكية

وتحرص الرشكة . يف إدارة البيئة ISO 14001يف جودة اإلدارة و ISO 9001و ISO 999باإلضافة إىل جوائز 
  .  واإلبداع طريق التميز والنجاح بتكاراال  :عىل تحقيق شعار

ومن مميزات هذه الرشكة هو قيامها بدور اجتامعي بارز يف مجال خدمة املجتمع، نظراً   
الفقراء  :سها باملسئولية االجتامعية امللقاة عليها تجاه بعض فئات املجتمع املحتاجة مثلإلحسا

كذلك تدعم الرشكة بعض الربامج الدينية يف التلفاز، وتنظم بعض .. واألرامل واأليتام واملرىض الفقراء
  . الرحالت الدينية مجاناً للفائزين يف مسابقات هذه الربامج

   :»ساجون الرشقيونالن«تجربة رشكة    2-

ولقد . تنتج هذه الرشكة جميع أنواع السجاد بكافة األلوان واألحجام والكثافات واألشكال  
القى إنتاج الرشكة ترحيب الشعب املرصي نظراً للجودة العالية وجامل التصميامت والذوق الرفيع 

  . واأللوان الزاهية يف سجاد الرشكة

ع محافظات جمهورية مرص العربية لتوفري السجاد يف ولقد فتحت الرشكة فروع لها يف جمي  
  . جميع أنحاء مرص

خالل شهر : كذلك تقوم الرشكة بعمل تخفيضات كبرية يف مناسبات عديدة وعىل سبيل املثال  
ضباط الجيش والرشطة  :كام متنح فئات املجتمع مثل.. رمضان الكريم وخالل اإلجازة الصيفية

  . ميزة تفضيلية يف األسعار 1973ر أكتوب 6والذين شاركوا يف حرب 

وللرشكة سمعة دولية يف كثري من دول العامل نظراً لتميز إنتاجها، ولهذا تصدر الرشكة السجاد   
  .لكثري من الدول العربية واألوروبية واألمريكية
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 ISOو ISO 999ولقد حصلت الرشكة عىل العديد من الجوائز الدولية، هذا باإلضافة إىل جوائز   

    .يف إدارة البيئة ISO 14001يف جودة اإلدارة و 9001

ومن مميزات هذه الرشكة، قيامها بدور اجتامعي واضح يف مجال خدمة املجتمع، منها عىل   
   .»57357مستشفى «سبيل املثال التربع بشكل كبري ملستشفى رسطان األطفال الجديد 
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 السابعالفصل 

 

  

  وسائل تنمية التفكري 
 االبتكاري واإلبداعي لدى الفرد

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 مقدمــة . 

 التخيــل . 

 القـراءة. 

 املالحظـة. 

 الرتكـيز. 

 حل املسائل واأللغاز والكلامت املتقاطعة . 

 استخدام األساليب الجاملية . 

 كيف تنمي االبتكار واإلبداع لديك؟ :ببساطة 
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   :مقدمــة

  : هناك وسائل عديدة لتنمية التفكري االبتكاري لدى الفرد، نذكر منها  
  .التخيل    1-
  .القراءة    2-
  .املالحظة    3-
  .الرتكيز    4-
  .حل املسائل واأللغاز والكلامت املتقاطعة    5-
  .استخدام األساليب الجاملية    6-
  .التعلم    7-
  .التعليم    8-
  .التدريب    9-
  .السفر    10-
  .االستفادة من خربات اآلخرين    11-
  .تسجيل األفكار أول بأول    12-

  . وسوف يتناول الفصل الحايل الوسائل الست األوائل كأمثلة عىل هذه الوسائل  

   : Visualizationالتخيل    1-

د أح Imaginationوالتخيل أو الخيال . بأن اإلبداع هو التخيل Anna Craftتؤكد أنا كرافت   
التخيل بالرغم من  األشخاصويستطيع معظم . وظائف العقل، وهو ضمن مهام الفص األمين يف املخ

  . وببساطة فإن التخيل هو تصور حدث ما. عدم معرفة البعض ذلك

ويعرف عبد الرحمن العيسوي التخيل بأنه االستخدام البناء أو اإليجايب للخربة اإلداركية   
 أو تذكرا والتخيل ليس يف مجموعه اسرتجاعا. أدركه ومر يف خربته السابقة، أي ملا سبق للفرد أن

ك جديد للامدة املستمدة من اللخربات السابقة التي مر بها الفرد، وإمنا هو تنظيم جديد أو إدر 
  .  الخربات السابقة
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وهذا . وكام أن التخيل قد يكون لألحداث املاضية، فإنه هناك تخيل للخربات املستقبلية  
وال يشرتط أن . العاطفة واملعتقد والخربات السابقة وخالفه: ل يخضع لعدة عوامل منهاالتخي

  .واحد، بل رمبا يكونا مختلفني للعوامل املذكورة سابقاء يتشابه اثنان يف تخيل يش

   :وللتخيل أنواع عديدة، ميكن تحديدها يف  
  Visionary  الخيال املريئ أو البرصي    1-
  Olfactory  الخيال الشمي    2-
      Auditory  الخيال السمعي              3-
  Gustatory  الخيال التذوقي       4-

إن األشخاص املعتادين عىل العيش يف عامل رأيس ـ املفكرين التحليليني ـ ميكن أن يقوموا   
  . بتدريب أنفسهم عىل تخيل رؤية الروابط التي قد تظهر غري مرتابطة يف مشكلة ما

وهذا . ريئ أو البرصي، عملية ميارس فيها الفرد كل طاقاته يف السيطرة والتحكمإن التخيل امل  
  : األسلوب يشتمل عىل عدة خطوات هي كالتايل

  .الجسم والعضالت  Relaxationاسرتخاء     1-

  .لذلك إراحة اليدين والقدمني يف الوضع الذي تراه مناسبا    2-

  .غلق العينني    3-

  .التنفس بعمق    4-

  .إراحة املخ والعقل من كل التأثريات املجهدة    5-

  .االنفصال عن بعض القواعد واالعتقادات    6-

  .إخبار العقل بكل ما يراه الشخص    7-



  الفصل السابع 

  

 
98  

  

وتساعد عملية التخيل يف حل املشكالت عن طريق إحالل صور خيالية من النجاح محل   
ي، ألنه من خالل التخيل يستطيع يساعد التخيل التفكري االبتكار  أيضا. مشاعر الخوف من املجهول

  . اإلنسان رؤية املستحيل

وال . العاطفة واملعتقد والخربات السابقة وخالفه :وهذا التخيل يخضع لعدة عوامل منها  
  .واحد، بل رمبا يكونا مختلفني للعوامل املذكورة سابقاء يشرتط أن يتشابه اثنان يف تخيل يش

   :مهارة القراءة  2-

   :تعريف القراءة

اكتساب  وعىل كل من املرسل واملستقبل. Reading Skillمن مهارات االتصال مهارة القراءة   
مهارة القراءة لكل أنواع االتصاالت املكتوبة سواء كانت تقرير أو خطاب أو مذكرة أو فاكس أو 

  .. بريد إلكرتوين

خدمه اإلنسان وهذا النوع من اللغات يست Spoken Languageوالقراءة تعترب لغة منطوقة   
باالتصال  ويطلق عليها أحيانا. معهم Dialogueلالتصال باآلخرين من خالل الحديث والحوار 

  . Vocal Communicationالشفهي 

 الـلـهوأول أمر صدر لجميع املسلمني جاء يف أول آية قرآنية نزلت عىل سيدنا محمد صىل   
خلق اإلنسان من ) 1(اقرأ باسم ربك الذي خلق  :"سبحانه وتعاىل الـلـهحيث يقول  ،عليه وسلم

   .)1-5: لعلقا( ") 5(علم اإلنسان ما مل يعلم ) 4(الذي علم بالقلم ) 3(اقرأ وربك األكرم ) 2(علق 

   :أهمية القراءة

والتي بدورها تحقق  Knowledgeألي إنسان فهي الطريق إىل املعرفة  والقراءة هامة جدا  
  . Understandingالفهم 
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   :متريــن

   ؟)فوائد القراءة(ما هي أهمية القراءة 
-1    ..................................................................................................................................  
-2    ..................................................................................................................................  
-3    ..................................................................................................................................  

   :أنواع القراءة

  . القراءة املتعمقة والقراءة الرسيعة  1-
  . القراءة األفقية والقراءة الرأسية  2-

ألن لكل نوع مناسبة ووقت  ،ويحتاج كل منا أن يكتسب مهارة القراءة لكل هذه األنواع  
  . ومقام ومقال

   :متريــن

   ؟متى يحتاج اإلنسان إىل القراءة املتعمقة  1-
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  

  ؟متى يحتاج اإلنسان إىل القراءة الرسيعة   2-
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  

   ؟متى يحتاج اإلنسان إىل القراءة األفقية  3-
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  

  ؟متى يحتاج اإلنسان إىل القراءة الرأسية   4-
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
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  : Observationاملالحظة  3-  

اط العقيل للمدركات الحسية، وهي من أقدم املالحظة أو املراقبة أو املشاهدة هي النش  
وأول من طور هذه األداة واستخدمها بشكل كبري الباحثني يف . ع البيانات من املبحوثنيمجالطرق ل

  . علم األنرثوبولوجيا

للمالحظة هو تدوين ما تراه فقط من سلوك وترصفات وحركات ومشاعر  والغرض الرئييس  
  . سواء سلبية أو إيجابية

حظة كمهارة من املهارات التي يجب التدريب عليها واكتسابها، تتطلب منه االنتباه واملال   
Attention ويتحقق االنتباه من خالل. الجيد:   

  . اليقظة   1-
  . اختيار املثري  2-
  . الرتكيز  3-
  . الحذر  4-

وغري  وعىل الشخص أن يتدرب عىل االنتباه التلقايئ من خالل متييزه بني املثريات املهمة  
وأثناء . والتي ليس لها عالقة مبوضوع املالحظة ةاملهمة، وأن يتجاهل املثريات غري املهمة والتافه

املالحظة تزداد املثريات وتتواىل برسعة وتتنوع، مام قد يعمل عىل خفض وتشتت االنتباه لدى 
ته عىل لذلك عليه أن يدرب نفسه عىل التعامل مع هذه املشكلة دون أن تنخفض قدر . الشخص

  . االنتباه كعنرص أسايس يف عملية املالحظة

    :تدوين املالحظة

  . بدقة  1-
  . مبوضوعية  2-
  .بجمل قصرية  3-
  . بجمل واضحة  4-
  . برسعة ما أمكن  5-
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، ولكن ليس هذا دور ، رمبا يكون تفسريك صحيحا.......).فالن فعل ذلك ألن(عدم تفسري ما تراه   6-
  . أيت الحقااملالحظة، والتفسري ي

   :الرتكيز   4-

  . يعني عدم التشتت وتوجيه التفكري واالهتامم عىل نقطة معينة Focusingالرتكيز   

أو عىل غرض ) موضوع تطبيق الجودة الشاملة :مثال(والرتكيز قد يكون عىل موضوع معني   
 ءعن كل يش ءيشاعرف أي  :واملثل الشعبي يقول)... الوصول إىل حلول ملشكلة معينة :مثال(معني 

  .ءعن يش ءواعرف كل يش

    )اخترب ذكائك( حل املسائل واأللغاز والكلامت املتقاطعة  5-

  :اخترب معلوماتك: أوال
  ؟الـلـهمن هو أول من رمي بسهم يف سبيل     1-
  ما هو أقل بحار العامل ملوحة؟    2-
  ما هي املدينة التي تسمى بالتفاحة الكبرية؟    3-
  ائر عىل سطح األرض؟ما هي أضخم ط    4-
  كم عدد أرجل العنكبوت؟    5-
  ما هي أطول عظام اإلنسان؟    6-
  ما هو أقرص عظام اإلنسان؟    7-

  :الرياضيات: ثانيا
  15 + 20 + 72 + 62 =:  اجمع  
  672 - 296=: طرحا  
  24÷   350: = قسما = 
  65×  238: ارضب = 
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 :االستخدامات: ثالثا

  ).Paper Clipsكلبس األوراق (األوراق ستخدامات غري املألوفة ملشبك ذكر أكرب عدد من اال ا  

  :املالحظة: رابعا

  كم مربع يف هذه الصورة؟  1-

    

    

    

    

  ني أكرب من األخرى؟تحدد أي من الدائرتني السودا  2-
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  :االستدالل واالستنتاج: خامسا

  ؟144-121-100-81-64قام؟ ما هو الرقم الذي يجئ بعد هذه األر     1-
    17  19  36  49  

سنوات،وأخته عمرها ثالثة أمثال عمره، فام هو عمر أخته عندما يصل عمر الولد  4ولد عمره     2-
 .عاما 12إىل 

  عاما  28    عاما  24    عاما 20    عاما 16  

  :افرتض أن العبارات اآلتية صحيحة    3-
وبالتايل ميكن أن . وفتحي لديه شعر بني. زاج يسء كل من لديه شعر بني من الرجال ذو م  

  .نقول أن فتحي ذو مزاج يسء
  ال ميكن التحديد    العبارة غري صحيحة    العبارة صحيحة  

  دقيقة، كم ميل ميكن أن تقطعها هذه السيارة خالل ساعة؟ 30يف  ميال 28سيارة قطعت     4-
    28  36  56  58  

  :مفتاح اإلجابة

  :ماتاخترب معلو : أوال
  .سعد بن أيب وقاص    1-
  .بحر الشامل    2-
  نيويورك    3-
  النعامة اإلفريقية    4-
  مثانية أرجل    5-
  .عظمة الفخذ    6-
  .عظمة الركاب داخل األذن الوسطى    7-

  :الرياضيات: ثانيا
   170= الجمع 
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   376= الطرح 
   14.58= القسمة 
   15470= الرضب  

  :االستخدامات: ثالثا

دل ذلك عىل درجة ذكاء ) استخدامات 10أكرث من (من االستخدامات  كبريا ذكرت عددا كلام  
  .أعىل

  :املالحظة: رابعا
  مربعا 25  
  ان متساويتانتالدائرتان السود  

  :االستنتاج/ االستدالل: خامسا
-1    49.  
-2    20.  
  .العبارة صحيحة    3-
-4    56. 

  :استخدام األساليب الجاملية

م بعض أساليب وطرق الجامل يف حياتنا، كفيل بأن يجرنا إىل مجال الخيال، إن استخدا  
ويجعلنا ندخل يف مجال التفكري الحر، وتنطلق مع ذلك كل ملكات اإلبداع واالبتكار، ومن الطرق 

   :الجاملية للتفكري ما ييل

  . الرسـم  1-
  . الكاريكاتري  2-
  . القصص والتمثيليات والحواديت  3-
  . والزجلالشعر   4-
  . األغاين واملواويل  5-
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  . وسوف يتم رشح بعض هذه الطرق يف الفصل التاسع من الكتاب الحايل  

  ؟كيف تنمي االبتكار لديك :ببساطة

: له فصني سبحانه وتعاىل خلق لك عقال الـلـهألن  :اإلميان بأنك قادر عىل أن تكون مبتكرا    1-
  .بتكاريمنهام الفص األمين املسئول عن التفكري اال 

  .عدم اإلميان بالخرافات السابق ذكرها واملتعلقة بالقدرة االبتكارية    2-

  .االنتباه للفخاخ واملصائد ـ السابق ذكرها ـ التي قد توضع أمامك    3-

  .القراءة ثم القراءة ثم القراءة    4-

  .مرن حواسك عىل التعرف عىل البيئة املحيطة بك بشكل أفضل    5-

مرة وراء فمن ال صرب له لن يستطيع تحمل اإلخفاق . مفتاح الفرج الصرب:  يلالصرب الطو    6-
   ءواألمثال الشعبية تقول من صرب حصل عىل كل يش. أخرى

Everything comes to him who waits. 

فال تيأس مع أول إخفاق، ألن اإلخفاق بداية النجاح، وألن اليائس لن  :كرثة املحاولة وتكرارها    7-
  !مرة قبل أن يبدع املصباح الكهربايئ؟) 250(فعىل سبيل املثال إديسون أخفق .. أبدا عد بي

  .لألمور من زاوية غري عادية النظر دامئا    8-

  .النظر إىل األشياء من زاوية غري مألوفة    9-

  :مل يفعله أحد قبلك حاول أن تصنع أو تبتكر شيئا    10-

يف إحدى املطاعم  بسيطا امل كله، مل يكن إال طباخافصاحب مطاعم كنتايك الشهرية يف الع  
وكانت بداية قصة ثرائه، عندما حاول أكرث من .. بالواليات املتحدة األمريكية، صاحب راتب زهيد

مرة يف إعداد بهارات الدجاج بشكل غري معتاد أو غري مألوف، فاخرتع وابتكر الخلطة السحرية 
  . للكنتايك
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منها املصباح الكهربايئ واآللة (براءة اخرتاع  1200والذي سجل باسمه  -، يقول إديسون أخريا  
  . عرق وجد وجهد% 98وحي وإلهام و% 2أن سبب نجاحه  -..) الكاتبة والفونوغراف
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  أساليب تنمية التفكري االبتكاري
 واإلبداعي لدى العاملني باملنظمة 

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 صف الذهنيالع. 

 القامئة املعدة مسبقا. 

 التحليل املورفولوجي . 

 التآلف بني األشتات. 

 أسلوب دلفاي. 

 أسلوب القبعات الست للتفكري. 

 نافذة جوهاري. 
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هناك عدد ال نهايئ من أساليب تنمية التفكري االبتكاري يف حل املشكالت ومن أهم هذه   
  :الطرق أو األساليب نذكر

  :العصف الذهني  1-

أسلوب العصف الذهني  1938عام  Alex Osborneلقد اخرتع أليكس أوزبورن   
Brainstorming كأحد األساليب االبتكارية يف حل املشكالت.  

هذا األسلوب بأنه طريقة تعتمد عىل تبادل التنبيه  1978عام   Clmstedويوضح كلمستد   
العصف الذهني بعدم وضوح وتنتهي واملفروض أن تبدأ جلسة . باألفكار بني أعضاء جامعة صغرية

  . بوضوح تام وبأفكار جديدة

عدد من األفكار  وسيلة للحصول عىل أكرب) فكار أو استمطار األفكارأو األ (يعد العصف الذهني   
من مجموعة من األفراد ويف وقت قصري، وذلك من خالل عرض املشكلة عليهم ومطالبتهم بأن 

حلها، ويعتمد نجاح هذا األسلوب عىل أربعة رشوط رئيسية  يدلوا بأكرب عدد من األفكار من أجل
  :هي

إذ يتم إرجاء التقييم أو النقد ألية فكرة إىل ما بعد جلسة توليد : تأجيل تقييم األفكار  -أ   
  .األفكار

فالفرد يجب أن يفكر بحرية، وأن يندفع بخاليه وأحالمه، : عدم وضع قيود عىل التفكري   -ب
  .فوضع القيود يقلل من االنطالق يف التفكري.. حرية التعبريويرتك لعقله الباطن 

فكلام زاد عدد األفكار كلام كان ذلك أفضل : كمية األفكار هي املهمة وليس نوع األفكار  -ج
  .لتوفري أفكار أصيلة

فمن املمكن للفرد استعامل أفكار اآلخرين كأساس : البناء عىل أفكار اآلخرين وتطويرها  -د
  .جديدة مبنية عليها الكتشاف أفكار



  أساليب تنمية التفكري االبتكاري واإلبداعي لدى العاملني باملنظمة 

  

 
109 

  

لهذا األسلوب يختار املدير املشكلة املطلوب دراستها يف االجتامع ويجب أن تكون  وطبقا  
املشكلة راهنة وذات أهمية لتربير اشرتاك اآلخرين، ومن جانب آخر يجب أن يكون املدير متفتح 

يف تقديم األفكار  ظهر اهتاممه باالشرتاكالذهن وأن يقود الجامعة بقوة وحامس وقدرة وأن ي
  .والتمتع بأفكار اآلخرين

، ويجب شخصا 12والعدد املثايل هو  شخصا 6-16ويرتاوح عدد املشاركني يف االجتامع ما بني   
أن يكون املشاركون من مستوى إداري متقارب، وميكن التغايض عن هذا الرشط يف املنظامت 

  .بني الجميع صغرية الحجم، عىل أساس أن هناك تعارفا

وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب أن يشارك يف اجتامعات العصف الذهني فردان أو ثالثة أفراد   
ليس لديهم معلومات سابقة عن املشكلة املطروحة للبحث، وذلك حتى ال تعوقهم التفاصيل عن 
مساعدة اآلخرين يف رؤية املشكلة والحلول املقرتحة لها من زوايا جديدة، كام ال يجوز السامح 

  .راقبني يف الحضورللم

ويجب أن يسهم كل الحارضين يف االجتامع، كام يجب دعوة املشاركني قبل االجتامع بيومني   
  .عىل األقل، وأن يعقد االجتامع يف الصباح الباكر قبل أن ينشغل املشاركون يف مشكالتهم الخاصة

وتعليق األوراق له يف كتابة األفكار  ويطلب املدير من أحد املشرتكني أن يكون مساعدا  
املكتوبة عىل الحائط أمام الجميع، وعند انتهاء االجتامع يشكر املدير املشاركني عىل مساهمتهم، 

باألفكار التي تم اختيارها، ويدعو اثنني أو ثالثة منهم لحضور  ويؤكد لهم أنهم سوف يحاطون علام
  .اجتامع تقييم األفكار

العصف الذهني بيوم أو بيومني حتى ميكن جمع  ويعقد اجتامع تقييم األفكار بعد اجتامع  
األفكار، وبعد تقييم واختيار األفكار يجب توزيع كل األفكار مطبوعة بعد وضع األفكار التي تم 

  .اختيارها
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  : القامئة املعدة مسبقا  2-

ار، وهو كفاألسلوب كطريقة مبسطة لتوليد األ هذا  Alex Osborneعرض أليكس أوزبورن   
، والتي تتضمن مجموعة من البنود، وميثل عىل ما يشبه القامئة املعدة مسبقا وب يقوم أساساأسل

محل التفكري، وتأخذ هذه البنود طابع ء من التغيري أو التعديل لليش معينا كل بند منها نوعا
  :األسئلة املحفزة عىل التفكري يف إجابات لها، أو النظر يف إمكانية تطبيقها علميا

من األسئلة  عبارة أخرى يتعني عىل الفرد الذي يستخدم هذا األسلوب أن يسأل نفسه عدداوب  
  :الذي يرغب يف تعديله أو تحسينه، وهذه األسئلة مثل حول املنتج مثال

  هل ميكن استخدام املنتج يف أغراض أخرى وما هي؟  
  هل ميكن تعديل بعض مواصفاته؟ وما هي؟  
  تى يناسب مجال جديد؟هل ميكن تطويع املنتج ح  
  هل ميكن إضافة عنرص جديد للمنتج الحايل؟  
  هل ميكن تصغري حجم املنتج الحايل؟  
  من املنتج الحايل؟ ءهل ميكن إنقاص يش  
  هل ميكن إحالل عنرص بعنرص آخر يف املنتج؟  
  عىل عقب؟ هل ميكن عكس أجزاء املنتج وقلبها رأسا  
  نتج؟هل ميكن إعادة ترتيب أجزاء امل  

 أهم مبادئ العصف الذهني

  التقييم إرجاء  

   ق حرية التفكريإطال  

  الكم قبل الكيف  

  البناء عىل أفكار اآلخرين  
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  هل ميكن ضم أجزاء يف املنتج إىل بعضها ودمجها لعمل تكوينات جديدة من املنتج؟  

 Bob Ebetleوالتي ابتكرها  SCAMPERعىل هذا األسلوب طريقة سكامرب  ويطلق أحيانا  
  :وميكن عرض هذه الطريقة كالتايل. لتساعدك وتساعد املنظمة عىل توليد أفكار جديدة

  
  السؤال  املرحلة

دل ب 1-
Substitute 

  من أحد األجزاء؟ ماذا املمكن أن نستخدم بدال

أضف   2-
Combine  

  ماذا من املمكن أن نضيف؟

ل عد  3-
Adapt  

كيف ميكننا أن نعدل بحيث يناسب حاالت معينة وأغراض 
  متعددة؟

 غري  4-
Modify  

املادة  كيف ميكننا أن نغري اللون، الشكل، الطول، العرض،
  املصنوعة؟

 كرب  5-
Magnify  

  كيف ميكننا أن نكربها، نقويها،  

ر صغ  6-
Minify  

  رصها؟ كيف ميكننا أن نصغرها، نخفيها، نق

  هل هناك استخدامات أخرى؟  P.T.O.Uاستخدامات أخرى     7-

أحذف   8-
Eliminate  

  املمكن حذفه أو أخذه منها؟ ءما هو اليش

أقلب  9-
Reveres  

  ، وانظر إليه بالعكسءفكر يف أن تقلب هذا اليش

  كيف ميكن أن نغري يف ترتيب الحركات أو األعامل؟  Rearrange        أعد ترتيب  10-

عىل سبيل  قامئة تشتمل عىل عدد من التساؤالت إذا أردنا، Donald Weissويطرح دونالد ويز   
  :تطوير املنظمة التي نعمل بها

  هل نستطيع أن ننجز أعاملنا بطريقة جديدة؟  
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  هل نستطيع استبدال ما نقوم به بأشياء أخرى؟  
  ع أن نفرتض أو نطبق ما يفعله اآلخرون؟هل نستطي  
  ؟جديدا األساليب القدمية لونا ءاطهل ميكننا إع  
  هل نحتاج فقط املزيد من نفس األشياء؟  
  هل ميكننا إعادة تنظيم ما نقوم به بالفعل؟  
  هل نستطيع القيام بكل ما هو عكيس؟  
  ؟هل ميكننا جمع وربط كل األساليب أو الوظائف معا  
  نحتاج فقط القليل من نفس األشياء؟ هل  

   Morphological Analysisالتحليل املورفولوجي   3-

التوافيق «يستهدف هذا األسلوب تنمية مهارات األفراد يف إنتاج مجموعة كبرية من   
  :محل الدراسة أو االهتامم ءاملمكنة للعنارص التي تدخل يف اليش »والتباديل

تحليل كل ل أي مشكلة إىل أبعادها الهامة، ثم يتم بعد ذلك ويقوم هذا األسلوب عىل تحلي  
من التكوينات بعد من هذه األبعاد إىل متغرياته الجزئية، بحيث ميكن بعد ذلك إنتاج مجموعة 

  . من خالل تكوين أو دمج هذه العنارص الجزئية بعضها مع بعض بطريقة جديدة »الفكرية«

بيد أن غالبية هذه الحلول قد تكون . ذه الطريقةومن ثم ميكن التوصل إىل حلول كثرية به  
خر خطوة يف هذا األسلوب هي تقييم أ غري عملية، بل قد تكون مستحيلة التحقيق، ولذلك تكون 

  .الحلول واختيار الحل القابل للتنفيذ والذي يعترب يف نفس الوقت أكرث الحلول جدة وأصالة

املورفولوجي، يف محاولة افرتاضية لتطوير منتج الستخدام التحليل  ويوضح الشكل التايل مثاال  
  .هامة يف هذا املنتج ما، وقد اعتربت السامت التالية أبعادا
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  )7(شكل رقم 

   أسلوب التحليل املورفولوجي

 السامت قامئة

Traits Checklist 

 الحجم

 االرتفاع

 العرض

 الشكل

 اللون

 املكونات

 الثبات

 النقاء
 الصالبة
 للنقل القابلية

 املنتج مادة

الطاقة مادة  

 مستطيل

 بيضاوي

 مربع

 دائري

 أبيض

 أسود
 لبني
 أزرق
 أحمر

.... 

 معدن

 بالستيك

 خشب

 زجاج

 غاز

 ترانزستور

 كهرباء

 شمسية طاقة

 برتولية مادة
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   Synecticsالتآلف بني األشتات   4-

ربط بني العنارص املختلفة والتي ال تبدو بينها صلة ما أو رابطة هي كلمة يونانية تعني ال  
  .معينة

توليد وهذه الطريقة متشابهة مع طريقة العصف الذهني من حيث اشرتاك األعضاء يف   
خاص بها، وهو  وإنتاج األفكار الجديدة، وخلق املناخ الحر، غري أن طريقة تآلف األشتات لها طابع

التي قد تكون شخصية، مبارشة، رمزية،  اتستعارات والتامثالت واملجاز استعاملها للكنايات واال 
  .خيالية

  .Analogyوبعض الكتابات تطلق عىل هذه الطريق مصطلح التشابه أو املقارنة أو التناظر   

ففي البداية يتم . وجعل املألوف غريبا وتقوم هذه الطريقة عىل جعل الغريب مألوفا  
عرب تحليلها والوقوف عىل  مألوفا  املشكلة التي ينبغي أن تتخذ طابعاالتعرف عىل الجديد، أي عىل

وهناك من جهة أخرى مشكالت قد تكون . دقيقا األجزاء التي تشملها، ومن ثم تحديدها تحديدا
بسيطة أو مألوفة وعند ذلك ينبغي إدخال اآللية العكسية، أي أن تصبح املشكلة غريبة وغري 

  .نظر فيها من زوايا مختلفة بحيث يتم الوصول إىل حل سهل وإبداعيعادية، ومن ثم يتم ال

  :وهناك ثالث نقاط ميكن عن طريقها تيسري هذا األسلوب هي

، أي اكتشاف مدى التشابه بني شئ ما وأشياء أخرى مألوفة Direct Analogyالتناظر املبارش   -أ   
  .بالنسبة لك مثل النظم البيولوجية

، أي التظاهر بأنك أنت املشكلة ذاتها الكتشاف كيف Personal Analogyالتناظر الشخيص    -ب
  .ستفكر يف الحلول

، أي وضع تعبريات مخترصة للمشكلة، ثم استخدام Symbolic Analogy التناظر الرمزي      -ج
  .التناظر يف العصف الذهني
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   Delphi Techniqueأسلوب دلفاي   5-

حد األفراد كمنسق، برشط أن يكون عىل دراية كبرية يقوم هذا األسلوب عىل أساس اختيار أ   
بكيفية تطبيق هذا األسلوب، كذلك يتم اختيار مجموعة من الخرباء يف املوضوع أو الفكرة 

  .املطروحة للتقييم

يقوم املنسق باستالم إجابات الخرباء منفردة ويفرغها يف جداول أو أشكال بيانية تبني مدى   
اء الخرباء الذين ال يعرفون بعضهم البعض، حيث يكون اتصالهم باملنسق االتفاق أو االختالف يف آر 

  .فقط

وبعد ذلك يقوم املنسق بإعداد ملخص النتائج التي توصل إليها الخرباء اآلخرون ويرسله إىل   
بوجهة نظره تجاه الفكرة أو املشكلة املوضوعة أم  كل خبري، ويسأله عام إذا كان ال يزال متمسكا

  ؟..ك تعديالت أو تغيريات يود إدخالها عىل رأيه السابق أم الال؟ وهل هنا

ويكرر املنسق هذه العملية عدة مرات إىل أن يصل إىل درجة من الثبات النسبي يف   
فيبدأ يف استخدام اإلجابات يف الوصول إىل حل املشكلة املعروضة أو تقييم الفكرة . اإلجابات

  :عى طريقة دلفاي إىل تحقيقها فيام ييلاملطروحة، وميكن تلخيص األهداف التي تس

  .تحديد أو تنمية عدد من الربامج البديلة واملمكنة  -أ   

  .الكشف عن االفرتاضات األساسية أو املعلومات التي تؤدي إىل أحكام مختلفة   -ب

  .الكشف عن املعلومات التي تؤدي إىل إجامع أو اتفاق الجامعة  -ج

  .ليها بشأن املوضوع مبدى واسع من فروع املعرفةربط النتائج التي تم التوصل إ  -د

تعليم أفراد الجامعة املستجيبة كيفية التعمق والتفاعل مع النواحي املختلفة للموضوع   -هـ
  .املطروح
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هذا وميكن تحديد خطوات أسلوب دلفاي بشكل آخر كام رشحها جيمس هينجر يف كتابه   
  : تايلطريقة إبداعية لحل املشكالت اإلدارية كال 100

  .عىل رؤيتهم للمشكلة يقوم املسئولون عن التنبؤ بإعداد استقصاء اعتامدا  -أ   

  .يتم إرسال االستقصاء بالربيد إىل مجموعة من الخرباء الذين يستجيبون لألسئلة الواردة به   -ب

  .يتم جمع استجابات األفراد وتلخيصها  -ج

  .الهمتعاد امللخصات إىل املستجيبني ملعرفة ردود أفع  -د

  .تستمر العملية إىل أن يتم التوصل إىل اتفاق جامعي  -هـ

  أسلوب القبعات الست للتفكري  6-

للمؤلف إدوارد دي  The Six Thinking Hatsصدر كتاب بعنوان القبعات الست للتفكري   
وعىل اإلنسان الناجح . حدد فيها ست قبعات كل قبعة لها لون محدد ،Edward De Bonoبونو 

القبعة املناسبة لطبيعة املوقف الذي يواجهه، وللدور املناسب الذي يجب أن يقوم به أن يلبس 
  . تجاه هذا املوقف

أسلوب القبعات الست للتفكري هو أسلوب سهل وبسيط وعميل، ويهدف إىل إعطاء دليل   
وقد . تكارللمدربني، يف كيفية تشجيع األفكار االبتكارية واالستفادة منها، وخلق املناخ املالئم لالب

مدير يف فروعها  40000والتي تضم  IBMاستخدم هذا األسلوب يف رشكات عاملية عديدة منها رشكة 
موظف مبدن اليابان،  35000اليابانية والتي يعمل بها  NTTرشكة  يف دول العامل املختلفة، وأيضا
تدريب وقد استخدمت هذه الرشكات هذا األسلوب من خالل . وغريها من الرشكات الكربى

  .مديريها عىل كيفية تشجيع ورعاية األفكار الجديدة، وخلق املناخ املالئم لها

  :والقبعات الست تشري إىل ستة أنواع من التفكري لدى اإلنسان، هي كالتايل  
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  .تشري إىل الحيدة والتفكري الواقعي واملوضوعي: القبعة البيضاء    1-

أو  نفعايل أي التفكري القائم عىل املشاعر والعواطفتشري إىل التفكري اال : القبعة الحمراء    2-
  .األحاسيس

تشري إىل املعارضة والنقد والتفكري الحذر السلبي، أي التفكري القائم عىل : القبعة السوداء    3-
  .النظر إىل األمور بحذر

  .عىل الحياةإلقبال تشري إىل التفكري اإليجايب البناء القائم عىل األمل واالنفتاح وا: القبعة الصفراء    4-

األفكار  تشري اإلبداع والتفكري الخالق القائم عىل النمو واالنطالق وابتكار: القبعة الخرضاء    5-
  .الجديدة

  .تشري إىل املراقبة واإلدارة والتفكري القائم عىل التخطيط والتنظيم: القبعة الزرقاء    6-

  .والقبعة الصفراء عة الحمراءالقب :وسوف نتحدث كنموذج عىل هذه القبعات عن كل من  

  The Red Hat: القبعة الحمراء

فأصبحت . عندما دخلت املشاعر والعواطف عامل األعامل اكتمل املعامر اإلنساين للمنظامت  
  .كيانات حية، تنمو ومتتد وتقوى وتشيخ ومتوت أيضا

 Emotionalي وال ميكن املحافظة عىل رأس املال االجتامعي دون االرتقاء بالذكاء العاطف  
Intelligence  للعاملني وتدريبهم عىل إدارة عواطفهم وحثهم عىل التعبري عنها يف أماكن العمل .

كام ال  .فمن املستحيل أن يرتك اإلنسان منظومة عواطفه يف منزله قبل الذهاب إىل عمله كل صباح
  .يعقل أن يعطل اإلنسان إحساسه بعواطفه ومشاعره يف أوقات العمل الرسمية

  واللون األحمر من األلوان الدافئة الساخنة، ولذلك يتم ارتداء القبعة الحمراء  



  الثامنالفصل  

  

 
118 

حينام نريد أن نعرب عن املشاعر والعواطف تجاه موقف أو موضوع أو فكرة أو مشكلة دون تربير  
  .لهذه املشاعر والعواطف

  .فالقبعة الحمراء ال تهتم بالحقائق، ولكن تهتم مبشاعر الناس فقط  

. التفكريمن  هاما إىل أن املشاعر واألحاسيس متثل جزءا الـلـهد الدين خليل عبد ويشري سع  
 نادرا) خارج الرياضيات( فنحن نبحث عن املوضوعية ولكننا. فاملشاعر تدخل يف التفكري يف كل األوقات

  .ما نكون موضوعيني ويف النهاية تكون جميع االختيارات أو القرارات معتمدة عىل املشاعر

لذلك فهي . هدف القبعة الحمراء هو السامح لنا بطريقة أو أسلوب تضع مشاعرنا أمامناإن   
  .من التفكري تحتل جزءا

ما هو  فلدينا حدس ما بأن شيئا. عىل الخربة يف أمر ما إن الحدس أو البديهة تعتمد غالبا  
ما  فالحدس غالبا. نتاجلكننا ال نستطيع أن نرشح بدونه كيف توصلنا إىل ذلك االست. أفضل ما نؤديه

  ).فيام يتعلق باالحتاملية( ويف بعض األحيان يكون الحدس متشامئا. يكون ذا قيمة عالية

  :Yellow Hatالقبعة الصفراء 

القبعة الصفراء تشري إىل الشمس والتفاؤل والرسور، وارتداؤها للتحدث عن املزايا واملنافع   
إن القبعة الصفراء مملوءة . تفكري يف اإلرشاق والتفاؤلعن هذه الفكرة حتى ولو تم رفضها، إنه ال

وبصفة عامة فإن . باألمل ـ ولكن حيث أنها قبعة منطقية فيجب إعطاء األسباب وراء هذا األمل
  ...).إذا فعلنا ذلك، فإن هذه الفوائد ستظهر: (القبعة الصفراء تتطلع إىل املستقبل

  :اآلتية فكر بالقبعة الصفراء يسأل نفسه التساؤالتإىل أن امل الـلـهويشري سعد الدين خليل عبد   
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  ؟ما هي الفوائد

  ما هي الفوائد؟ وملن هذه .. إن املفكر بالقبعة الصفراء يبحث عن إيجاد وإظهار الفوائد
  الفوائد؟ وكيف تظهر هذه الفوائد؟

  ما هي هذه املميزات؟ وملاذا تستحق األداء والتنفيذ؟ وما هي طبيعة هذا التحسن؟  

  وقد تكون هناك فرصا. وقد تكون هناك تحسنات يف الوظيفة.قد تكون هناك تكلفة عالية 
  .جديدة تفتح مجاالت واسعة

  ما القيم والتقييامت املوجود هنا؟ ومن الذي سيتأثر بهذه القيم والتقييامت؟  

. ريات اإليجابيةأن املفكر بالقبعة الصفراء ينظر فقط إىل الفوائد أو التأث ويجب أن نتذكر دامئا 
والسبب يف ذلك هو أننا نحتاج إىل التزود بجزء من تفكرينا حيث نجعل هذا التأمل والدراسة 

لجميع القيم ولكن للقيم املفيدة  إن التفكري بالقبعة الصفراء ليس تقييام. إيجابيا والتأين جهدا
  .فقط

ال  ءء فوائد كافية فإن اليشومن املفضل مالحظة أنه إذا مل يحرض التفكري بالقبعة الصفرا  
إيضاح مثل هذه الفوائد، فإن األمر ما زال يجب  يستحق الفعل بأية طريقة، وإذا مل يكن ممكنا

  .تقييمه باستخدام القبعة السوداء

  :فوائد أسلوب القبعات الست

  :ميكن حرص االستفادة من أسلوب القبعات الست يف النقاط اآلتية  

  .للتفكري االبتكاري توفري الوقت املالئم    1-

  .الحصول عىل األفكار االبتكارية من خالل طرح أسئلة عىل اآلخرين    2-

  .الحد من تأثري االتجاهات السلبية لألفراد نحو االبتكار    3-

  .فادة من أي فكرة ابتكاريةتشجيع الغري عىل االست    4-
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  نافذة جو هاري

من أداة تحليلية مبسطة، أال وهي نافذة جو  ملزيد من الفهم للذات البرشية ميكن االستفادة  
لتحليل العالقات املتداخلة بني الفرد والناس  علامء يف النفس البرشية ـ والتي متثل أسلوبا -هاري 

  : ، والتي ميكن تقدميها يف الشكل التايل)اآلخرون(
  

 أنا  

 أشياء ال أعرفها أشياء أعرفها  

ة 
وع

جم
امل

)
ون

خر
اآل

( 

ها
رف

تع
ء 

شيا
أ

 
  منطقة العمياء  3-  منطقة النشاط الحر 1-

ها
رف

تع
ال 

ء 
شيا

أ
 

  منطقة املجهول  4-  منطقة القناع   2-

  (8)شكل رقم 
  نافذة جو هاري يف فهم الذات

    

  د بها األشياء التي جوهي منطقة النشاط الحر أو املنطقة الواضحة، حيث يو : املنطقة األوىل
  .اآلخرون عنك ، ويف نفس الوقت يعرفهاتعرفها عن نفسك

  وهي منطقة القناع أو املنطقة الخفية، حيث يوجد بها األشياء التي تعرفها عن : املنطقة الثانية
  .نفسك، ال يعرف اآلخرين يشء عنها

  بينام  وهي املنطقة العمياء، حيث يوجد بها األشياء التي ال تعرفها عن نفسك،: املنطقة الثالثة
  .آلخرين يشء عنهاا يعرف
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  وهي املنطقة املجهولة أو املظلمة، حيث يوجد بها األشياء التي ال تعرفها عن : نطقة الرابعةامل
  .نفسك، ويف نفس الوقت ال يعرف اآلخرين يشء عنها

هو أن يحاول اإلنسان زيادة مساحة منطقة النشاط الحر ألن ذلك يسهل : والقاعدة هنا  
حقيق أهداف االتصال، ويف املقابل عليه أن يقلل عملية االتصال املتبادل مع اآلخرين، ويساعد يف ت

ملا لهم من دور يف سوء إدراك الذات، ) القناع ـ والعمياء ـ واملجهولة(من مساحة املناطق األخرى 
  .والفهم الخاطئ لها، ومشكالت يف عميلة االتصال مع اآلخرين

  :االبتكاريواآليت خطوات استخدام نافذة جو هاري يف تنمية التفكري   

  .يجب رسم النافذة عىل لوحة كبرية تعلق عىل الحائط    1-

  .يقوم املدير بكتابة األشياء التي يعرفها بخصوص املوضوع محل النقاش    2-

  .يقوم املدير بكتابة األشياء التي ال يعرفها بخصوص املوضوع محل النقاش    3-

يعرفونها عن املوضوع محل عن األشياء التي ) العاملني/املجموعة(يتم سؤال املشاركني     4-
  .النقاش

  .يتم سؤال املشاركني عن األشياء التي ال يعرفونها عن املوضوع محل النقاش    5-

عند انتهاء االجتامع يشكر املدير املشاركني عىل مساهمتهم، ويؤكد لهم أنهم سوف يحاطون     6-
  .باألفكار التي يتم اختيارها علام

   .يد األنسب منهايتم تقييم األفكار، وتحد    7-

يتم عرض هذه األفكار عىل لوحة جديدة يف شكل نافذة جوهاري، وأخذ رأي املشاركني فيها     8-
  .بشكل نهايئ لعمل بعض التعديالت املقرتحة
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  :ىلأشتمل هذا الفصل ع

  االسميةأسلوب املجموعة . 

 الدراما أو التمثيل التلقايئ . 

 لعبة االحتكار . 

 تحليل مجاالت القوى . 

 استخدام اللجان والجامعات لتطوير البدائل . 

 أسلوب التمني . 

 األساليب الجاملية يف االبتكار . 

 أساليب إضافية أخرى . 
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  :Nominal Group Technique االسميةـ أسلوب املجموعة 1

يشبه أسلوب املجموعة االسمية إىل حد كبري، أسلوب دلفاي كمدخل من مداخل التفكري   
الجامعي يف اتخاذ القرارات وقد تم استخدام هذا األسلوب يف البداية بواسطة علامء النفس 
االجتامعي منذ ما يقرب من ثالثة عقود مضت وعند عقد اجتامع لبحث مشكلة مير تطبيق هذا 

    :بالخطوات اآلتيةاألسلوب 

  . يقوم كل عضو بتسجيل أفكاره تجاه املشكلة املطروحة كتابة ويف صمت  - أ   

يقوم كل عضو بدوره بعرض فكرة واحدة عىل الجامعة ويتم تأجيل املناقشة إىل أن ينتهي   -ب
  . كل األعضاء من عرض أفكارهم

بغرض استجالء نقاط غامضة  تأخذ الجامعة بعد ذلك يف مناقشة األفكار املطروحة، وذلك  -ج 
  . فيها أو تفسريها وتهذيبها وتطويرها

برتتيب األفكار، ثم يتم التصويت من جانب أعضاء املجموعة عىل  يقوم كل عضو منفردا  -د  
أولوية األفكار، ويتحدد قرار الجامعة عىل أساس الفكرة التي تحصل عىل أعىل درجة أو 

  .املرتبة األوىل من املجتمعني

 أن أعضاء الجامعة يف هذا األسلوب يتقابلون وجها ،لفرق الرئييس بني هذا وأسلوب دلفايوا   
لوجه مع بعضهم البعض، ويحدث االتصال مبارشة بينهم، ومن ناحية أخرى ميكن القول بأن 

  . الجامعات التي تستخدم هذا األسلوب تتفوق يف عدد األفكار التي تصل إليها عن أسلوب دلفاي

كام . هذا األسلوب فاعليته يف تجنب سيطرة األفراد وتأثريهم عىل قرارات املجموعة لقد أثبت  
، ويصعب حلها، فإن تعقيدافعندما تكون املشكلة أكرث . مع املشكالت املتجددة بدقة يفيد أيضا

  . دلفاي قد تكون أكرث فاعلية األساليب األخرى مثل أسلوب العصف الذهني وأسلوب
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   Creative Dramaالقة أو التمثيل التلقايئ الدراما الخ   2-

إن الدراما الخالقة تتمثل يف تنمية  :يرشح هذا األسلوب عبد الحليم محمود السيد فيقول  
قدرات الشخص عىل تذوق الخربات التي متر به، والتعبري عن هذه الخربات وعن مشاعره وحاجاته، 

ل والرشب والنزهة والعمل إىل متثيليات وتحويل الخربات التي متر به يف مواقف اللعب واألك
ارتجالية يقوم بها يف أثناء اللعب مع أفراد جامعته الصغرية يف الحضانة واملدرسة عىل سبيل املثال 
دون التقيد بنص معني أو أسلوب محدد للتعبري، ودون محاولة توجيه الخطاب إىل جمهور معني، 

التعبري بصورة معينة، ملا يؤدي إليه هذا االفتعال من ودون أي محاولة إلكراه التالميذ الصغار عىل 
والهدف من التمثيل التلقايئ هو تنمية روح اإلبداع والخلق لدى . فقدان التلقائية يف التعبري

  . التالميذ

  : خطوات هذا األسلوب يف اآليت  Torranceويحدد تورانس   

. ال نص لهاأنهم بصدد التمثيل ملرسحية  وهنا يوضح املدرب أو املعلم لألعضاء: تحديد املشكلة  - أ  
  . من األسئلة التي تؤدي إىل تحديد املشكلة عددا وعليه أن يثري أيضا

  . وفيه يعرب األعضاء عن املشكلة بأسلوب موضوعي مفهوم: وصف املوقف املتصارع  -ب

املشاهدين إىل ويجب عىل املدرب أو املعلم إثارة اهتامم  ويتم ذلك اختياريا: توزيع األدوار  - ج
  . إمكانية ظهور أدوار جديدة بل ويشجعهم عىل مامرستها

  . إثارة اهتامم وحامس املمثلني واملشاهدين مع التنبيه إىل وضع حلول جديدة للمشكلة  -د  

الجامعة  متثيل املوقف مع مالحظة املدرب أو املعلم ملواقف الرصاع التي قد تظهر بني أعضاء  -هـ
التدخل لحسم هذا الرصاع، وعند توقف التمثيل يثري املدرب أو  حول حل املشكلة دون

ماذا حدث اآلن؟ وماذا ميكن أن يحدث فيام بعد؟ وهكذا من  :املعلم األعضاء بأسئلة مثل
  . األسئلة املساعدة عىل استمرار املوقف

  : وقد يحدث هذا عند أي من األمور التالية: توقف التمثيل  - و
  رار يف التمثيلعجز األعضاء عن االستم.  
  الوصول إىل حل.  
  خروج األعضاء عن األدوار املناسبة.  
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  توجيه املدرب أو املعلم ألعضاء الجامعة إىل استخدام أسلوب آخر وموضوع آخر.  

للمحكات املوضوعية التي تعني عىل أحد  مناقشة وتحليل وتقييم املوقف ويتم ذلك وفقا  -ز
  . ة وإما إعادة صياغة املشكلةأمرين، إما تقييم الحلول املقرتح

  . وضع الخطط بعد التوصل إىل الحل وذلك لتنفيذه، ونعني بذلك وضع األفكار موضع التنفيذ  - ح

    Monopoly Gameلعبة االحتكار   3-

فيقول إنها لعبة لألطفال تستخدم فيها أوراق كأوراق  Harperيرشح هذا األسلوب هاربر   
وبالنسبة للكبار . اللعبة عىل مكافآت شخصية للمحاوالت الناجحة اللعب املعتادة، وتنطوي قواعد

، وأثناء تقدمهم ميكنهم »لوحة اللعب«تكون اللعبة بأن تتقدم فرق اللعب حول نسخة كبرية من 
اتخاذ قرارات تؤثر عىل أدائهم التايل وتتأثر بالصدفة ومبا تفعله الفرق األخرى وما تتخذه من 

محاطة بالزجاج يرون منها لوحة اللعب التي تتحرك حولها مناذج  ولكل فريق مساحة. قرارات
العربات التي متثل حركة وتقدم كل مجموعة، ويتخذ كل فريق قراراته برسية داخل حجرته 

  . الخاصة وميكنه بعد ذلك أن يراقب أثر قراراته عىل تقدم الفريق

    Force- Field Analysisتحليل مجاالت القوى    4-

ظر عن الربامج املستخدمة يف إدارة التغيري، فإن املدير الذي يقوم بالتغيري سوف تواجهه برصف الن  
كيفية استخدام أسلوب مقاومة متثل قوى معوقة للتغيري، وبالتايل من الرضوري أن يتقن هذا املدير 

  . Kurt Lewinتحليل مجاالت القوى الذي وضعه كريت ليوين 

ن مجاالت القوى النسبية للقوة الدافعة واملعوقة، وتقوم يقرتح ليوين أن التغيري ينشأ م  
القوى الدافعة بدفع املنشأة نحو التغيري، أما القوى املعوقة فتدفع يف االتجاه املضاد للتغيري، لذلك، 

  . القوى الدافعة والقوة املعوقة :فالتغيري الناتج ينشأ نتيجة للتفاعل بني هاتني املجموعتني
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غيري، يجب عليك أن تزيد أو تقوي القوى الدافعة وأن تضعف أو تقلل من وإذا كنت تريد الت  
  . تأثري القوى املعوقة مام يؤدي إىل إحداث التغيري املطلوب

  
  القوى الدافعة للتغيري  التــوازن  القوى املعوقة

  توفري املرونة      الخوف من فقد الوظيفة

  اعةالتخصص املتميز يف الصن  الخوف من املجهول

الخوف الناتج من الوضع 
  الحايل

  تلبية احتياجات العمالء

الحاجة إىل الربط بني أجهزة 
  الكمبيوتر الشخصية

  2+  1+  0  1-  2-    
    التغيري  

  
  القوى الدافعة للتغيري  التــوازن  القوى املعوقة

الخوف من فقد الوظيفة 
  بالتدريب

  توفري املرونة    

ملجهولتقليل الخوف من ا
  بتوفري املعلومات

  التخصص املتميز يف الصناعة

تقليل الخوف الناتج من الوضع 
الحايل بالتأكيد عىل عدم إحداث 

  املزيد من التغيري فيه

  تلبية احتياجات العمالء

الحاجة إىل الربط بني أجهزة 
  الكمبيوتر الشخصية

    2ـ  1ـ  0 1+ 2+  

    التغيري  

  )9(شكل رقم 
  لوب تحليل مجاالت القوىمثال ألس
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  استخدام اللجان والجامعات لتطوير البدائل  5-

عديدة ووجهات نظر توضع يف  إن استخدام اللجان والجامعات يف حل املشكالت يعني نقاطا  
وكام أن الستخدام اللجان وجامعة . وإن مناهج كثرية فيام يتعلق باملشكلة ميكن تنميتها. االعتبار

املوافقات الصامتة لألعضاء السلبيني : اه وإيجابياته، فإن له بعض السلبيات منهااتخاذ القرار مزاي
ولذا يراعى . لكن ترجع بصوت واحد أو نقطة واحدة إيجابية »مزايا وعيوب«والقرارات املتكافئة 

هذا باإلضافة إىل الهيمنة الفردية . يف ذلك التفرقة بني الحصول عىل األفكار وخطوات اتخاذ القرار
  . بعض األفراد عىل الجامعة كلهال

أما إيجابيات استخدام اللجان وجامعية القرارات، فإنها تتبلور يف القدر املتعاظم من املعرفة   
هذا، باإلضافة إىل . وهذا يزيد من فرصة إيجاد الحلول وقبولها. واملعلومات ومداخل حل املشكلة

  . االختالف بني األفراد الشمول الجيد للقرار من جميع وجهات النظر، من خالل

وعىل أي حال، تكون قدرة الجامعة عىل زيادة مزايا استخدام الحل الجامعي للمشكالت،   
وميكن للمدير االستعانة . وتجنب املآخذ متوقفة عىل مهارات قائد الجامعة عىل مدى بعيد

   :بالعوامل اآلتية

كلة، حتى يتم تحديد االتجاه ال بد من ضامن موافقة الجميع عىل كيفية تعريف املش  -أ   
  .خاطئة من بذل الجهد يف البحث عن حلول ملشكلة الصحيح نحو تنمية بدائل الحل، بدال

التأكد من إيجابية مشاركة كل أفراد اللجان أو الجامعة، مع التمييز بني تجميع األفكار    -ب
  .وتقييم األفكار

  .تخراج األفكار، ال أن ميدهم بهايجب عىل قائد الجامعة الهيمنة عىل املناقشة الس  -ج

  .من الرتويج لبديل خاص العقل املتفتح واإلخالص يف البحث عن أفضل حل بدال  -د
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 :Wishful Thinkingأسلوب التمني   6-

افرتض أننا . هذا األسلوب يساعد عىل اقرتاح مقرتحات جديدة والوصول إىل تطوير مفاجئ  
سؤال عدد من املستهلكني لهذا املنتج عام يحلمون أن يتم . نريد تطوير خدمة ما أو منتج ما

يتم تجميع هذه األحالم واألماين ثم يبدأ املسئولني عن املنتج أو الخدمة . يقدمه لهم هذا املنتج
   .باقرتاح ما ميكن تطويره

   :األساليب الجاملية يف االبتكار  7-

قدمته الدار العربية لالستشارات  »مهارات اإلبداع واالبتكار يف العمل«يف برنامج تدريبي عن   
. لتنمية التفكري االبتكاري، أال وهو استخدام األساليب الجاملية يف االبتكار جذابا تم رشح أسلوبا

  : ولقد تم رشح هذا األسلوب كالتايل

حينام يغوص الفرد يف الجامل، فإنه يأخذ هذا الجامل ليك يحلق يف آفاق خيالية مل يطرقها   
وبناء عليه فإن استخدام بعض .  آفاق سعيدة وبراقة وجديدة، وهنا يظهر االبتكارمن قبل، ويف

أساليب وطرق الجامل يف حياتنا، كفيل بأن يجرنا إىل مجال الخيال، ويجعلنا ندخل يف مجال التفكري 
   :الحر، وتنطلق مع ذلك كل ملكات اإلبداع واالبتكار، ومن الطرق الجاملية للتفكري ما ييل

  مالرس.  
  الكاريكاتري.  
  القصص والتمثيليات والحواديت.  
  الشعر والزجل.  
  األغاين واملواويل.  

   

ود أن تحلها تفهل ميكنك أن تستخدم واحدة أو أكرث من هذه الطرق ليك تفكر يف مشكلة ما   
   ؟بصورة مبتكرة
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   :وفيام ييل نقدم أمثلة رسيعة لبعض الطرق الجاملية

عن األفكار من خالل وحدات طبيعية أو أشخاص أو وحدات هندسية، وهو تعبري : الرسم    1-
  .فالتعبري عن األفكار يف شكل رسومات يساعد عىل تبسيطها وسهولة فهمها

وهو تصميم للمواقف واألحداث واألفكار يف أبعاد وبشكل يعرب بصورة قوية عن : الكاريكاتري    2-
  .د يكون له داللة قويةالهدف املطلوب، فرسم األنف واألذن بشكل كبري ق

تصويرها يف واقعة ميكن لآلخرين أن يتقمصوا األفكار واألحداث من خالل : القصص والحواديت    3-
  .  أو حدث أو حدوته أو قصة، ويسهل ذلك تصور الشئ املطلوب

  : دور الرسوم واألشكال يف االبتكار

ي تساعد الفرد عىل أن يحلق يف تعترب الرسوم واألشكال والكاريكاتري من الطرق الجاملية الت  
الخيال، ويطلق ألفكاره العنان، ويتحرر من القيود املفروضة عليه، كام تساعده عىل أن ينظم 

، وأن يربطها يف عالقات تحتوي عىل أسباب ونتائج، وتفاعالت بني العنارص، أو تدفق أفكاره أحيانا
  . ام متكاملوتوايل لهذه العنارص يف شكل خطوات، أو انتظامها يف نظ

   :ومن أهم أنواع الرسوم واألشكال ما ييل  

   :الرسوم واألشكال البيانية  1-

فهي تساعد عىل إبراز األفكار   وكلنا نستخدم الرسوم واألشكال البيانية يف حياتنا العملية،  
ألشكال إىل مستوى إداري أعىل، ومن أمثلة ا األساسية التي يود الفرد أن يربزها عندما يقدم تقريرا

  : البيانية التي ميكن استخدامها
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  : أ ـ الخطوط البيانية

وهي عرض لتطور ظاهرة من الظواهر خالل فرتات زمنية متتالية، كتطور بيانات اإلنتاج عرب    
  . السنوات املاضية

والخط البياين قد يكون منحنى أو خط منكرس، وهو يساعد عىل توضيح االتجاه العام   
ميكن من البحث عن األسباب يف نقاط الهبوط، أو الصعود، ويساعد عىل التفكري  للظاهرة، وبالتايل

  . يف بدائل الحل لعالج الخلل املوجود

  ب ـ األعمدة البيانية 

تعترب األعمدة البيانية من أنسب األشكال البيانية التي متكن من تحليل العالقات بني متغريين   
للمقارنة بني أكرث  وذلك من خالل املقارنة، وهي تصلح أيضا ،)أو الفرتات الزمنية(خالل نفس الفرتة 

  . من ظاهرتني عن نفس الفرتة الزمنية واألعمدة البيانية قد تكون متالصقة أو غري متالصقة

  : ج ـ الدوائر البيانية

عىل  تعترب الدوائر البيانية من األشكال التي تساعد  
ظاهرة توضيح عالقة بعض الظواهر املرتبطة ببعضها ب

الشكل البياين التايل يعرض نصيب  أكرب تضمهم، فمثال
وهذا . كل عنرص من عنارص التكلفة اإلجاملية للمنتج

الشكل البياين يساعد عىل معرفة أي أنواع التكاليف 
ميثل الجزء األكرب من التكلفة، ويتم معرفة ذلك بسهولة 

وهذا يعطي فرصة للتفكري يف . الرجوع لألرقام نودو 
التأثري يف هذا العنرص من خالل خفض التكلفة  كيفية

  . الخاصة به

12.5 

 بيعيةمصاريف % 

   وإدارية

37.5 %  

 تكاليف صناعية 

تكلفة مواد خام 

50% 
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يف إعداد هذه األشكال البيانية، فإن هذا يعطي  هاما وإذا كان الحاسب اآليل يلعب دورا  
الفرصة ملزيد من الوقت للتفكري يف كيفية توصيل األفكار الجيدة إىل متلقيها، ويساعد عىل سهولة 

أي أن هذه األشكال . ينبغي أن يوجه إليها التفكري لحل املشكلة إدراك املشكلة واملناطق التي
  . أوسع للتفكري واالبتكار واإلبداع البيانية تعطي مجاال

  : استخدام الصور واألشكال والرسوم الهندسية

إن التعبري يف شكل صور أو أشكال أو رسوم ميكن أن يساعد الفرد عىل تخيل األشياء يف شكل   
  . العالقات يف صور واضحةأقوى والتعبري ب

  

      

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  
   :استخدام الكاريكاتري  2-

يف تجسيد األشياء من خالل تكبريها أو تصغريها، ليك تعرب عن  هاما يلعب الكاريكاتري دورا  
  . األهمية النسبية لألشياء، وليك تعطي األثر املطلوب، ويساعد هذا عىل اإللهام
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   :الشجــرة  3-

، حيث تقوم جذور Treeوع من الرسوم بتمثيل املشكلة يف شكل شجرة ويهتم هذا الن  
الشجرة بتمثيل األسباب ويقوم الساق بتحديد املشكلة، أما الفروع فيمكن اعتبارها النتائج السلبية 

  .  املرتتبة عن املشكلة

   :كيفية التطبيق

  .اخرت مشكلة واحدة باعتبارها مشكلة رئيسية    1-

مشكلة انخفاض حجم املبيعات، مشكلة البطالة، : يف شكل عبارة كبرية مثلصياغة املشكلة     2-
مشكلة ترسب العاملني، مشكلة عدم أمانة العاملني، مشكلة سوء التغذية عند األطفال، 

  .مشكلة زيادة ترسب الفتيات من التعليم

  .ارسم شجرة، واكتب اسم املشكلة عىل ساق الشجرة    3-

  .فكري يف أسباب املشكلةشجع املجموعة عىل الت    4-

اكتب أسباب املشكلة عىل جذور الشجرة، مع مراعاة كتابة األسباب الرئيسية عىل الجذور     5-
  ).الصغرية(، واألسباب الفرعية عىل الجذور الفرعية )الكبرية(الرئيسية 

  .شجع املجموعة عىل التفكري يف النتائج السلبية املرتتبة عن املشكلة    6-

  .ذه النتائج عىل فروع الشجرةاكتب ه    7-

  .قم بعد هذه العملية برسم شجرة لألهداف لتحديد الحلول أو التدابري الالزمة لعالج املشكلة    8-

وكلام تعددت الحلول البديلة تعددت الفروع، وبالتايل تكون هناك فرصة للتفكري يف حل   
  . املشكلة واختيار أنسب الحلول لها

   :عظام السمكة  4-

عىل هذا  يطلق وأحيانا ،Fish Boneنوع من الرسوم التوضيحية عىل شكل عظام السمكة وهو   
  لكونه تعبري مريئ للعالقة بني  Cause & Effectالرسم مصطلح السبب والتأثري 
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بتطوير هذا الرسم ليساعد عىل التعرف عىل   Kaoruوقد قام الباحث . األسباب ومشكلة معينة
  . عن األداء املطلوب أو املتوقع األسباب املؤدية لإلنحراف

ويف هذا األسلوب يتم تحديد املشكلة املراد حلها والعنارص املؤثرة فيها، أو يتم تحديد هدف   
  . مطلوب تحقيقه والبدائل املتاحة واملمكنة لتحقيق الهدف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تعليامت تنفيذ هذا األسلوب

  .وضع املشكلة أو الهدف يف رأس السمكة    1-

  .لتحديد الدقيق للمشكلة أو التجديد الواضح للهدفا    2-

  .كتابة األسباب الرئيسية للمشكلة عىل العظام الرئيسية    3-

  .كتابة األسباب الفرعية للمشكلة عىل العظام الفرعية    4-

  .جعل الرسم بسيط وموجز ودقيق    5-

  .لتي يتم كتابتهارضورة اتفاق املجموعة أو فريق العمل حول األسباب أو البدائل ا    6-

  .رضورة التمييز بني األسباب الحقيقية واألسباب السطحية الظاهرية للمشكلة    7-

  .رضورة التمييز بني البدائل املتاحة واملمكنة والبدائل غري الواقعية وغري املمكنة    8-

  

    

  مشكلة   
  

  سبب رئييس

  سبب فرعي   

  هدف  
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جموعة من خالل وهذا األسلوب يثري األفكار داخل الفرد واملجموعة، وتتعدد البدائل أمام الفرد وامل
  . تفكريهم املتعمق يف الهدف املراد الوصول إليه

واستخدام مثل هذا األسلوب يف عرض ومناقشة األفكار يساعد عىل تنمية التفكري االبتكاري   
  . للفرد وللمجموعة من خالل التفكري املتعمق يف أسباب املشكلة والربط بني تلك األسباب

   :أساليب إضافية أخرى  8-

. وأقل شيوعا هناك أساليب أخرى لتنمية القدرات االبتكارية إال أنها أقل استخداماهذا و   
وميكن للمهتم وللباحث وللمختص أن يستفيد من قامئة املراجع العربية واألجنبية يف خامتة الكتاب 

  .  يف التعرف عىل هذه األساليب

   :وميكن رصد بعض هذه األساليب كالتايل
  الرجوع إىل العمالء  Back to clients   
  حلقات االبتكــار  Creativity Circles  
  صالة عرض األفكار  Gallery Method    
  لوحة التسلسل القصيص  Storyboarding  
  عكس املشكلة  Problem Reversal  
  استخدام فكرة جامحة  Wild Idea  
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 العارشالفصل 

 

  

  أشهر املخرتعيـن

 وأعظم االخرتاعات

  

  

  :أشتمل هذا الفصل عىل

 أشهر مخرتعني يف العامل . 

 فكرة عن أشهر  املخرتعني يف العامل . 

 فكرة عن أعظم االخرتاعات يف القرن العرشين . 

 معاقون مبدعون . 
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  )1(أشهر املخرتعني يف العامل

  .املرصيون القدماء: ول من اخرتع الساقية لري الحقول الزراعية همأ     1-

  .املرصيون القدماء :خرتع القارب همول من اأ     2-

  .)املشبك(واخرتعوا الدبوس اخرتع الرومان مواد البناء الصلبة املتامسكة،    3-

  .اخرتع الصينيون البوصلة والصواريخ    4-

  .اإلنجليزي روجر بيكون :مخرتع البارود    5-

  .برثولد شوارتز :خرتع املدفعم    6-

  .ريد نوبلالسويدي ألف :مخرتع الديناميت    7-

  .عرش يف القرن الخامس) ملاين يوهانز جوتنربج األ  :لة الطباعةآ مخرتع     8-

  .يطايل جاليليو جالييلاإل :مخرتع التليسكوب    9-

  .كوملبس :مريكامكتشف أ     10-

  .ليفا سور  :مخرتع السيارة    11-

  .م1831سنة ،مرييك سريوس ماك كورميكاأل  :مخرتع آلة الحصاد     12-

  .األ مرييك مورس :مخرتع خطوط الربق    13-

  .م1876سنة  ،لكسندر جراهام بلأ   :مرييكاأل ) الهاتف( مخرتع التليفون    14-

  .م1895سنة   ،ماركوين: سليكمخرتع الال     15-

  .كريستوفر شولز :تبةالة الكاآلمخرتع     16-

  .ديسونإ  :مخرتع الفوتوغراف    17-

  م1879سنة  ،نإديسو  :مخرتع املصباح الكهريب    18-

  .ديسونإ  :لة السيناممخرتع آ     19-

                                                      
  .شبكة اإلنرتنت: املصدر  )1(
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  .ديسونإ  :مخرتع املحرك الكهريب للسيارات    20-

 .ديسونإ  :النسخ لةمخرتع امليوجراف وهو آ     21-

 .ديسونإ  :يةمخرتع الورق املشمع للف األغذ    22-

 .ديسونإ  :نذار للحريقمخرتع آلة اإل     23-

  .صمويل كولت: مخرتع املسدس    24-

 .الفرنيس مينيه :مخرتع الرصاصة    25-

 .م1831سنة  مرييك إ ييل ويتنياأل  :لة حلج القطنآ  مخرتع    26-

  .م1903يف ديسمرب سنة  ،يترا خويناأل  :ئرةمخرتع الطا    27-

 .جورج ستيفنسون :مخرتع القطار    28-

 .السويدي إ يريكسون :مخرتع املروحة اللولبية لتحريك السفينة بقوة    29-

 .طلق عليها اسم كلريمونتوأ  ،فولتون :مخرتع السفينة البخارية    30-

 .تحت املاء قدما 25ىل عمق وهبط بها إ ،فولتون :مخرتع الغواصة    31-

  :فكرة عن أشهر املخرتعني يف العامل

  :اإلسفزازي   1-

 بالعلوم هو أبو حاتم املظفر بن إسامعيل اإلسفزازي، ولد يف منطقة سجستان، درس وعمل  
  :الطبيعية، ثم عمل مع عمر الخيام بالعلوم الرياضية، أهم أعامله

  يف الكثافة النوعية وضع بحثا.  
   اختصار ألصول إقليدس«اخترص كتاب الهندسة إلقليدس«.  
  اخرتع ميزانا أرشيميد عرف باسم الغش والعيار.  
  صناعة العرفان إىل  إرشاد ذوي«ورشح فيه طريقة صناعة القبان يحمل العنوان  وضع كتابا

  .»القبان
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  ):م940-998(أبو الوفاء اليوزجاين    2-

الوفاء اليوزجاين الحاسب، ولد يف يوزجانن  بومحمد بن يحيى بن إسامعيل بن العباس أ  هو  
حيث ملع أسمه عندما رشح وأنتقل إيل بغداد . بأيب عمرو املعازيل وخالهدرس عن عمه املعروف 

  :من أهم أعامله. الخوارزميمؤلفات إقليدس وديوفنت و 

    ب = 3س+  4ح ، س=  4سحل هندسة املعادلتني  

  وضع طريقة لصناعة الربكار واملسطرة والكوتيا كام رشح طريقة الرسم واستعامل اآلالت.  

  :هم كتبهأ من 
  كتاب فيام يحتاج إليه الصناع من أعامل هندسية.  
  كتاب املعرفة الدائرة يف الفلك.  
  حتاج إليه العامل والكتاب من الصناعة والحسابكتاب ما ي.  

  ):م973-1048(  البريوين   3-

ولد يف خوارزم ورحل منها إيل كوركنج . محمد بن أحمد بأيب الريحان البريوين الخوارزمي هو  
ومنها ايل جرجان، ثم عاد ايل كوكنج حيث تقرب من بني مأمون وملك خوارزم فنال لديه حظوة 

يل الهند وصحح األخطاء الحسابية املرشقية، إىل سبكتكني عىل خوارزم رحل البريوين ستواكبرية، ملا 
ألكرث الكوسموغرافيات املرشقية وأسند منه أبو الفداء جداول الطول  كان أساسا جغرافيا ألف قانونا

  .والعرض وكذلك أبو الحسن املراكيش

ومن أصحاب الثقافة الواسعة،  ا جغرافياورياضي فيلسوفا كان الربوين باحثا«قال عنه سارطون   
  .»بل من أعظم علامء اإلسالم ومن أكابر علامء العامل

  :من أهم أعامله  
  ساهم البريوين يف تقسيم الزاوية إيل ثالث أقسام متساوية.  
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   اشتغل يف علم املثلثات وقانون تناسب الجيبSinus.  
   اكتشف الطريقة لتعني الوزن النوعيPoids specifique.  
  قام بدراسة ضغط السوائل وتوازنها.  
  رشح كيفية صعود مياه الفورات والينابيع من أسفل ألعىل.  
  نبه إيل أن األرض تدور حول محورها.  
  وضع عدة مؤلفات تناولت مجمل املواضيع العلمية.    

  ):م1190-1248(  ابن البيطار  4-

وولد يف مدينة مالقة . البيطار بابنعروف بن أحمد املالقي، امل الـلـهعبد ضياء الدين  هو  
قام بأبحاث عديدة وزار معظم بلدان العامل املعروفة آنذاك حتى أصبح . باألندلس وتوىف يف الشام

  .يف معرفة النبات مرجعا

  :من أهم أعامله  
  اكتشف عدة عقاقري مل تكن معروفة مسبقا.  
  أصبح نقيب الصيادلة يف مرص أو رئيس العشابني.  
   الجامع يف األدوية املفردة«وضع عدة كتب أهمها«.  
   وهو مرتب وفق العالج واملرض »املغني يف األدوية املفردة«كتاب.  
   ميزان يف الطب«كتاب«.  

  ):م835-900(  ثابت بن قرة  5-

ولد يف حران وأمتهن الصريفة وأعتنق مذهب الصابئة، أثر خالف مع قومه نزح إيل كفر توما   
محمد بن موىس الخوارزمي فدعاه األخري إيل بغداد حيث أعجب بعمله وثقافته،  التقىحيث 

أحب ثابت العلم ال طعام يف كسب املال وال . فقدمه للخليفة املعتضد فجعله من منجمي البالط
  .سعيا وراء الشهرة، بل ألنه مصدر سعادته وكانت نفسه تتوق إليه
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  :من أهم أعامله  
  فاضلمهد لحساب التكامل والت.  
  لثقل حاول تحديد مركز اCenter de gravity ملعظم األشكال الهندسية.  
  أوجد حجم الجسم املتولد من دون دوران القطع املكافئ حول محوره.  
  له عدة ابتكارات يف الهندسة التحليلية.  
   عيون األنباء يف طبقات«أبدع يف الطب والصيدلة كام روى عن أبن أيب أصبيعة يف كتابه 

  .»األطباء
  ترك آثار عديدة من الكتب تناولت مجمل العلوم املعروفة يف ذلك العرص.  

  ):م721-815(  جابر بن حيان  6-

يعمل األزدي، ولد يف مدينة طوس يف خرسان، كان والده  الـلـهعبد جابر بن حيان بن  هو  
  .كتاب ورسالةئة درس عىل يد الحمريي وجعفر الصادق، كتب حوايل خمسام. بائع أدوية يف الكوفة

  :من أهم أعامله  
   أكتشف حمض الكربتيكH2S04 صودا الكاوية وحامض النيرتيك والHNO3  املياه امللكية، كام

  .قام بعدة اكتشافات يف ميدان الكيمياء
   وضع عدة أبحاث يف الفيزياء فاهتم بتقطري الوسائل كاملاء والزيت والخل والدم وعصري الفاكهة

  .وغريها
  ف صناعة الزجاج الشفافاكتش.  
  يعترب من واضعي أسس الكيمياء الحديثة رغم أنه كان خيميائيا.  

  :الجلديك  7-

عز الدين أيدمر عىل الجلديك، من علامء القرن الثامن الهجري، ولد يف مرص ومل يعرف  هو  
  .الكثري عن حياته، درس العلوم عامة وأشتهر بالكيمياء، عرف بسعة إطالعه
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  :املهمن أهم أع  
  اكتشف أن املواد الكيميائية تتفاعل مع بعضها بأوزان معينة.  
  وضع طريق للوقاية من استنشاق الغازات الناتجة عن التفاعالت الكيميائية.  
   وضع دراسة عن خواص القلويات واألحامض وخواص الزئبق، وتطرق لصناعة الصابون وأهميته

  .يف التنظيف، كام فصل الذهب عن الفضة
   ضع العديد من املؤلفات والرسائل تناول فيها مواضيع علمية عديدةو.  

  ):م1894-1935(  حسن كامل الصباح  8-

ومخرتع لبناين، ولد يف النبطية جنوب لبنان، درس يف الجامعة األمريكية يف بريوت، فربع عامل   
.  وانتقل إيل األستانةيف الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، تجند خالل الحرب العاملية األوىل

يف رشكة جرنال إلكرتيك يف نيويورك  انتقل بعد ذلك إيل الواليات املتحدة األمريكية فعمل موظفا
وكان له مخترب خاص فيها، قتل يف حادث سيارة يف نيويورك ونقل جثامنه إىل مسقط رأسه يف 

  .النبطة، يعترب الصباح قمة النبوغ اللبناين يف العرص الحديث

  :أهم أعامله من  
   اعرتفت رشكة جرنال إليكرتيك بأنه قام بعدة اخرتاعات عملية يف ميدان عمله، وقد استفادت

  .الرشكة من ذلك
  أطلق عليه اسم خليفة أديسون.  

  ):م000-332(  الخوارزمي  9-

محمد بن موىس الخوارزمي، أصله من خوارزم، عارص املأمون وانقطع إيل بيت الخزانة  هو  
حكمة وكان من أصحاب علم الهيئة املعمول عليهم يف األرصاد، بقيت حياة الخوارزمي غري بيت ال

  :معروفة، من أشهر أعامله
  الزيج الثاين املعروف بالسندهند.  
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  كتاب العمل باإلسطرالب.  
  كتاب الجرب واملقابلة.  

بأسلوب  يعترب الخوارزمي أول من فصل علمي الحساب والجرب، ومن ثم عالج علم الجرب  
الرياضية فيام بعد،  منه علامء الغرب يف بحوثهم استفادمستوى راقي،  إىلمنطقي علمي، فأوصله 

  .وغريها.. وضع أساس النظام العرشي والعمليات الحسابية األربع

  .Algebraوهم أول من استخدام لفظ الجرب للداللة عىل العلم املعروف اليوم تحت اسم   

  ):مOhm George-Simon  )1787-1854 أوم جورج سيمون  10-

عامل ومخرتع أملاين ولد يف مدينة أرلنجن، تخصص يف الفيزياء والعلوم العامة ودرس يف عدة   
  :معاهد كان آخرها يف ميونيخ من أهم أعامله

   يف الكهرباء عرف باسمه وينص عىل وضع قانون»V=IR«  حيث أنV  هي الفولطية
  .املقاومة التي يتلقاها التيار هي Rكهربايئ، من شدة التيار ال Iالكهربائية، 

  وضع خصائص الكمية للتيارات الكهربائية.  
  وضع وحدة قياس املقاومة، فكانت باسم أوم ورمزها أو ميغا.  

  :من مؤلفاته  
  النظرية الرياضية للتيارات الكهربائية.  
  عنارص الهندسة التحليلية.  

  ):مPasteur Louis )1895-1822 باستور لويس  11-

يف فرنسا  قى علومه العلياوتل » Doleدول  «عامل بيولوجي وكيميايئ فرنيس ولد يف بلدة   
، ثم 1852للكيمياء يف سرتاسبورغ عام  م، ثم أستاذا1848وغدا أستاذ للفيزياء يف ديون عام ) باريس(

  :، من أهم اخرتاعاتهم1867يف الرسبون عام  م، وأستاذا1857لدار املعلمني يف العام  أصبح مديرا
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  اكتشف وجود الجراثيم يف الهواء فساعد ليسرت يف عملية التعقيم والتطهري.  
   األمصال اكتشف الجراثيم يف الخامئر فوضع الطب عىل الطريق السليم املؤدي إىل معرفة صناعة

  .الواقية منها

  ):مPascal Blaise   )1622-1623 باسكال باليز  12-

م، بقى 1631م، وتوىف والده يف العام 1626دينة كالرمون توفيت والدته عام عامل فرنيس يف م  
  .سبع سنني ال يعرف عنه يشء فتكون فكره العلمي

  :من أهم أعامله  
  وضع حساب االحتامالت.  
  اكتشف الهندسة املتناهية يف الصغر.  
  وضع عدة أبحاث يف املخروطيات والقطاعات املخروطية.  
  للتكنولوجيا الحديثة اسبة التي كانت أساسااخرتع اآللة الح.  
  اكتشف املثلث املعروف باسمه.  
  ن العربة الفاخرةمأول وسيلة نقل مشرتك ض م1616م اخرتع عا.  

  ):مPlanek Maxkarle E.L.)1947-1858 . بالنك ماكس كارل أرنست ل  13-

  .تخصص يف الفيزياء Kielعامل ومكتشف أملاين ولد يف مدينة كيال   

  :من أهم أعامله
   م فأحدثت ثورة يف الفيزياء الحديثة، إذ أن الطاقة 1900الكانتا عام وضع نظريةE  تتناسب مع

  .N, E=hNالذبذبة للموجة 
   م1906الكانتية عام أول من أدخل الفيزياء الفرضية.  
  ساهم بالنك مع فرنست يف صياغة املبدأ الثالث للرتموديناميك.  
  اسمهوضع قانون عرف ب.  
  وضع ثابت عرف باسم بالنك يف الفوتون.  
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  ):مPerrin J. B.   )1942-1870بريين جان بابتيست   14-

من أهم درس وتخصص يف العلوم الفيزيائية،  »Lille ليل«عامل فيزيايئ فرنيس ولد يف مدينة   
  :أعامله
   املهبطية برهن أن األشعةRayons Cathodiques شحونة بشحنة مركبة من جزئيات صغرية م

  .سالبة
   رذرفورد م وتبناه1901للذرة عام اكتشف منوذج كوكبي.  
  أعلن االنشطار النووي ألول مرة، وهو أساس الطاقة الشمسية املشعة.  

  :من مؤلفاته
  ت الذراLes Atomes.  
  عنارص الفيزياء.  

  ):مTorricelli Evangelista)1647-1608كورتشليل ابفاتجيلستا   15-

برع يف الرياضيات والفيزياء، حل مكان  Faenzaمخرتع إيطايل، ولد يف مدينة فاينزا عامل و   
  :من أهم أعاملهجاليله عىل كريس الرياضيات يف أكادميية فلورنس، 

  وضع أساس انطالق القذائف املدفعية.  
   ي وضع خصائص الدويرLe Cyeloid يف الرياضيات.  
  اخرتع البارومرت الزئبقي.  
  ته املعروفة عن السوائلوضع نظري.  
  سية األوبرا الهند: أشهر مؤلفاتهOpera Geometrica.  

  ):مJohan Gutenberg  )1468-1395يوحنا جوتنربغ   16-

  :من أهم أعامله، »Mayenceماينس «يف مدينة ولد   
   للمحافظة اكتشف مع رفاقه تقنية الحروف املتحركة للطباعة، وبعدها أتقن املادة الرضورية

  .عىل هذه الحروف، وهي مكونة من مزيج من الرصاص واإلنتيموان واالتيان
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   م بالحرف الالتيني 1455م، فقام بطباعة التوراة عام 1440العام توصل إىل اكتشاف الطابعة يف

م 1468عمل الطابعة حتى توىف يف العام  واستمر يف تحسني Biblia Sacra Latinaتحت اسم 
  .يف ماينس

  ):مTomas Jefferson  )1826-1743يفرسون توماس ج  17-

: لثالث مخرتع ورئيس أمرييك مؤسس الحزب الدميقراطي األمرييك، عاش حياته محبا  
. أنشأ جامعة فرجينيا، يعترب من أعظم الرجال األمريكيني يف كل العصور. الهندسة، الرسم، املوسيقى

، ومهندس، ومخرتع، ورسام، وموسيقى، ومزارع، ، ومحامي، وجراح، واقتصادي، جنديانباتيا كان عاملا
  .وصانع عربان، وفليك، وربايش، وعامل بالجناس

اخرتع محراث وعصا للسري، وكريس يطوى وينرش عند الحاجة، ومركبة ذات عجلتني لراكب   
  .أدخل العديد من املزروعات ألمريكا. للحروف واحد، وعداد لقياس امليش، وآلة للقنب وطابعا

    مبدعونمعاقون 

اإلبداعي االهتامم  إىلألشهر املعاقني املبدعني يؤكد صحة املسوغات  رسيعا إن استعراضا  
والفقهاء والعلامء  للمعاقني ومن هؤالء املبدعني املعاقني من كان منهم من الصحابةي واالبتكار 

يس، ، وإبان بن عثامن، واألحنف بن قالـلـهعبد معاذ بن جبل، وجرير بن : والحكامء، مثل
حسان بن : الشعراء املبدعني مثلومنهم من . والرتمذي، ومحمد بن سريين، وابن سيدة األندليس
: ومن املعارصين. بن برد، وأبو العالء املعري ثابت، واألحوض، والكميت بن زيد األسدي، وبشار

  .وغريهم... الربدوين، وطه حسني  الـلـهعبد مصطفى صادق الرفاعي، و 

إفريقيا وول  رايت من جنوبغريقي هومريوس واألسباين لوركا وديفيد ويف الغرب الشاعر اإل   
  ومن الرسامني واملوسيقيني املبدعني الرسام. هويتامن رائد الشعر األمرييك
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الهولندي فان جوخ واألسكتلندي ريتشارد فافرو واملوسيقى األملاين بيتهوفن وأعجوبة املعاقني  
  .ية أولجا سكوروكودوفاسيك والعاملة الرو هيلني كيلر والرسام الهولندي لوتس لرت

عرض (ذات الدالئل اإلبداعية املمثل البلجييك املعاق باسكال ديونني املعارصة  ومن النامذج  
حصل عىل جائزة أفضل ممثل مناصفة مع املمثل الفرنيس دانييا أوتييل عن فيلم اليوم ) داون

لفنان الربيطاين توم بانديل وهو أحد أعضاء يف فرنسا، وا 1996الثامن يف مهرجان كان السيناميئ 
  .رسامي الفم والقدم العاملية

  :فكرة عن أعظم االخرتاعات العلمية يف القرن العرشين يف مجال اإللكرتونيات

  1904الرادار   1-

طويلة قبل أن تدخل أو تقع عىل مسافة الرادار جهاز لكشف وتحديد موقع األشياء الطائرة   
ولكنه ظل حتى  1904د اخرتع املهندس األملاين كريستيان هولسمري أول رادار يف يف مجال البرص، وق

أواخر الثالثينيات حتى بدأ العلامء الربيطانيون تطويره لالستعداد للحرب الوشيكة وقد اتسعت 
  .دائرة استخدام الرادارات يف مجال السلم والحرب، وذلك لرصد حركة الطائرات يف السامء املزدحمة

  1939ت التصوير ناسخة املستندات آال   2-

استخدم فيه الكهرباء   1938استطاع تشسيرتن كارلسون أن ينسخ أول صورة ملستند يف سنة   
ثم طورت رشكة زيروكس تكنولوجيا نسخ . الساكنة لعمل مسحوق التونر امللتصق بالورق

   .ملوظفي املكاتب ميسورا املستندات وجعلتها أمرا

  1945الكمبيوتر   3-

عرش فقد  القرن السابع إىلرغم أن تاريخ اآلالت القادرة عىل أداء العمليات الحسابية يرجع   
  عندما صمم املهندسون أول جهاز كمبيوتر 1945ظلت كذلك حتى سنة 
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ألغراض عامة صممه املهندس مربمج ألغراض عامة صممه املهندسون أول جهاز كمبيوتر مربمج  
أثناء الحرب العاملية الثانية  من جامعة بنسلفانيا إذ طوروه رسا جون برسبري ايكرتث وجون وموكيل

أي املوحد اإللكرتوين الرقمي والكمبيوتر وقد استخدموه يف مخترب   ENIAC وأطلقوا عليه اختصارا
مدفع . أبحاث البالستيه يف الجيش األمرييك وذلك لتقدير حساب قذيفة املدفع وتحسني دقة أدائه

ك  125قدم مربع وتندفع برسعة هائلة  800،  أنبوب مفرغ شغل حيزا 18000 يحتوي عىل طنا 30
  .هريتز

الكمبيوتر أجهزة  مثل الكمبيوتر، حاليا رسيعا وقليل من االخرتاعات التي حققت تقدما   
صغري برسعة تصل  ميجا هريتز ومدمجة لتناسب حجم مكتب 450 إىلالشخصية تعمل برسعة تصل 

، ولقد ظهر أول كمبيوتر تز ومدمجة لتناسب حجم مكتب صغري أو أقل كثرياميجا هري  450 إىل
يف حياتنا اليومية، فهو  كبريا ، واستطاعت أجهزة الكمبيوتر أن تحتل حيزا Altair 1شخيص يسمى 

  .موجود يف املكاتب واملنازل والفصول الدراسية عىل نطاق واسع يف أرجاء العامل

كثرية وبشكل أسهل ألف مرة مام كان يؤديه اإلنسان  يؤدي أعامال وقد استطاع الكمبيوتر أن  
الطباعة .. هو معالجة الكلامت  قبل اخرتاعه، من بني املهام الكثرية التي يؤديها الكمبيوتر حاليا

  .والنرش والتجول والتصفح والتسوق عرب اإلنرتنت

  1971رتونية كالحاسبات اإلل  4-

نية لرجال األعامل ولكثري من البرش القيام بإجراء عمليات لقد سهلت الحاسبات اإللكرتو   
م مع أول حاسب 1971يف سنة  إذا أصبح مضغ األرقام سهال.. حسابية معقدة يف وقت قصرية جدا

فقد أضافت رشكة تكساس ألجهزة الجيب اإللكرتوين عمليات الجمع والطرح . إلكرتوين محمول
 وم بجميع هذه العمليات يف أقل وقت ممكن، وحالياوالرضب والقسمة واستطاع الحاسب أن يق

  .تسمح الكثري من املدارس لطالبها باستخدام الحاسب لحل املسائل الجربية وغريها
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  استقصاءات عن التفكيـــر
 ياري واإلبداعاالبتك

  

  

    :أشتمل هذا الفصل عىل

 هل تساير التطور؟ : استقصاء 

  ة عىل حل املشكالتمقياس القدر. 

 هل أنت مبتكر؟: استقصاء 

 هل أنت مبدع؟: استقصاء 

 ما مدى قدرتك عىل اإلبداع والتفكري االبتكاري يف عملك؟ 

 مقياس مهارات اإلبداع.  
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 ؟هل تساير التطور :استقصاء

وحجم  ،وحقيقة مؤكدة لدى جميع املجتمعات اإلنسانية بال استثناء ،التغري سنة الحياة  
  . املعارصة أكرب بكثري من تلك التي كانت من قبل التغريات

سنوات، وقوة فإن كمية املعلومات عىل مستوى العامل تتضاعف كل خمس  ،عىل سبيل املثال  
يقيم عىل الهامش كل من ال  الحاسب اآليل تتضاعف كل سنتني عىل األقل، ويف أعامل املستقبل سوف

  . يساير التطور

 ،والتنافس الشديد بني املنظامت ،ة السلعة أو الخدمةجود :لقد فرضت موضوعات مثل  
ونظام العوملة، حتمية  »الجات«أهمية حامية البيئة ومواردها، انتشار شبكات املعلومات، اتفاقية 

وإذا مل يفعل ذلك فسيتم تصنيفه من الواقفني . أن يساير اإلنسان التطور الذي يحدث من حوله
  . الجامدين ويتخلف عن الركب

عليك اإلجابة عن هذا االستقصاء برصاحة  ،أردت أن تعرف إىل أي الفريقني تنتمي إذا  
   .وموضوعية

   :االستقصاء

   ؟يف جودة اإلدارة ISO  9001هل تعرف معنى الـ    1-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟يف إدارة البيئة  ISO 14001هل تعرف معنى الـ    2-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

  هل أنت حريص عىل تحقيق معايري الجودة للسلعة والخدمة التي تقدمها؟    3-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

  هل تحاول زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة أو املنشأة التي تعمل فيها؟   4-

  ال    إيل حد ما     نعــم    
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   ؟هل تستخدم الحاسب اآليل يف عملك5-   

  ال    إيل حد ما     ــم    نع

   ؟هل تستفيد من شبكة اإلنرتنت يف تطوير عملك   6-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟هل تجيد لغة أخرى غري اللغة العربية   7-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟هل تستطيع إدارة وقتك بشكل ناجح   8-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

  هل ميكن لك أن تعمل بنجاح كعضو يف فريق عمل؟    9-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

  هل تسري عىل برنامج منتظم يف القراءة لتتابع أحدث التغريات يف مجال عملك؟    10-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟دةهل أنت يف بحث دائم عن الفرصة املناسبة الكتساب خربات جدي   11-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟هل تسعى إىل حضور الدورات التدريبية التي يوفرها عملك   12-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟جديدة لتطوير عملك أو عمل القسم الذي أنت فيه هل قدمت أفكارا   13-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟ة يف بعض الصحف واملجالتهل شاركت يف الكتاب   14-

  ال    إيل حد ما     نعــم    

   ؟هل خططت الكتساب معلومات أو مهارات جديدة   15-

  ال    إيل حد ما     نعــم    
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  :التعليامت
 »إىل حد ما«ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ  »نعم«يف حالة اإلجابة بـ  درجتانأعـط لنفسك    1-

  . ن جميع األسئلةع »أحيانا«أو 

  .عن جميع األسئلة »ال«أعط لنفسك صفر يف حالة اإلجابة بـ    2-

  .أجمع جميع درجاتك عن جميع األسئلة   3-

   :تفسري النتائج

التغري بالنسبة  درجة فأكرث، فأنت شخص لديه قدرة عالية عىل مسايرة التطور، 21إذا حصلت عىل    -أ 
  . لك أي قلق أو خوفإليك حافز ألن تطور نفسك، وال ميثل 

التطور، ولكن فأنت شخص لديه قدرة منخفضة عىل مسايرة  ،ةدرج 20ـ  11إذا حصلت عىل  -ب
  .   مع الظروف الحديثة ميكنك أن تدفع نفسك بقليل من املعاناة واالجتهاد واإلرصار لتتواءم

   .للتغيري أقل فأنت شخص ضد التطور، ولديك رفض واضحفدرجات  10إذا حصلت عىل  - ج

التغيري بالنسبة إليك إما إنه ال يهمك، وهذا ميثل موقف الشخص الالمبايل، أو أنك تدركه   
بحس الشخص الخائف والقلق ما يجعلك شخصا ال يتحرك من مكانه، بل قد يصل األمر إىل فقد 

  . هذا املكان عىل املدى الطويل

 ت فيه، حتى تصبح ننصحك بأن تغري نفسك وتطورها، وتتحدى املوقف الصعب الذي أن  
  . ممن يسايرون التطور
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  مقياس القدرة عىل حل املشكالت

  املجموعة األوىل

  العبـــــــــارات  م

  أوافق

  

1  

أوافق إىل 
  حد ما

2  

ال 
  أوافق

3  

إذا فشلت جهودي لحل مشكلة خاصـة يب، ال ألجـأ عـادة إىل تحـري أسـباب   1-
  . هذا الفشل

      

       .من عاديت التخطيط املنظم لهاإذا واجهتني مشكلة معقدة، فليس 2-

       .عندما تواجهني مشكلة ما، عادة ال أجمع املعلومات عنها 3-

إذا تعرثت أول خطوة يل لحـل مشـكل تـواجهني، فـإنني أفقـد القـدرة عـىل  4-
  . املواصلة

      

       .بعد حل أي مشكلة يل، فإنني عادة ال أراجع الخطوة التي قمت بها 5-

       .لحل أية مشكلة تواجهنيجيدا مبدعا ومفكراال أرى نفيس 6-

إذا واجهتني مشكلة ما، فإنني عادة ال أحاول ترجمة مظاهرها السطحية إىل  7-
  .أسبابها الحقيقية

      

       .جميع مشكاليت معقدة 8-

       .جميع مشكالت العمل التي تواجهني معقدة 9-

  . ي مشكل مفاجئةأحيانا أتوه وأشعر بالرشود عندما تواجهن 10-
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عندما تواجهني مشـكلة، يـذهب تفكـريي إىل العوامـل الخارجيـة للمشـكلة  11-

  .فقط

      

  .عندما أواجه مشكلة ما، فإنني عادة أسلك لحلها أي خاطرة تخطر عىل بايل 12-
      

عندما تواجهني مشكلة ما، عـادة مـا أقفـز إىل خطـوة الحـل ألنهـا تريحنـي  13-
  .تر لديوتقلل القلق والتو 

      

  .ما اتخذت قرارات رسيعة ندمت عليها بعد ذلك كثريا 14-
      

بالخطوات التي أراها لحل املشـكلة يف لحظـة حـدوثها أو  عادة ما أقوم فورا 15-
  .اكتشافها

      

عنــد حــدوث مشــكلة يل، فــإنني ألجــأ إىل مــا فعلتــه يف الســابق مــن حلــول  16-
  .ملشكالت متشابهة

      

 
       =املجمــوع
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  املجموعة الثانيـة

  العبـــــــــارات  م

  أوافق

  

1  

أوافق إىل 
  حد ما

2  

ال 
  أوافق

3  

خالل حل مشكلة يل، عادة أتوقف عند كل خطوة لتقييمها وتوقع ما   1-
  .يحدث

      

عند حيل ملشكلة ما، فإنني عادة أبحث عن جميع االختيارات أو الحلول لها،   2-
  حتى استقر عىل األفضل

      

أشعر بأنني قادر عىل حل كافة املشكالت املستعصية حتى لو بدت  3-
  .مستحيلة الحل

      

       .ما تسعدين فيام بعدقرارايت التي اتخذها غالبا 4-

       .ما أتريث وأفكر عندما تواجهني مشكل ما وذلك ليك أخطط لها غالبا 5-

عدة معايري منها عند اتخاذ قرار معني فإنني عادة أذنه وأقيمه من خالل 6-
  .السالمة والقبول

      

        .عندما أخطط لحل مشكلة تواجهني، فإنني عادة عىل ثقة بأنها األفضل 7-

        .أرى أنني قادر عىل حل مشكاليت يف العمل إذا ما منحت الوقت واإلمكانات 8-

       .أشعر بأنني قادر عىل حل مشكالت العمل حتى غري املألوفة منها 9-

-10 
        .يف قدرايت عىل مواجهة املشكالت الصعبةأثق 

-11 
       .منطقي يحلل ويقيم ويتوقع ويقارن بني البدائلتفكريي غالبا
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-12 

عند مواجهة مشكلة ما فعادة أحدد العوامل الداخلية والخارجية املؤدية 
  .لها

      

-13 
) الشخصية(مشكلة ما فعادة أحدد العوامل الذاتيةةعند مواجه

   .املؤدية لها) البيئية(ية واملوضوع
      

-14 
أقوم بدراستها وأجمع املعلومات عنها من أكرث إذا واجهتني مشكلة ما، غالبا

  .من مصدر
      

-15 
من تقرير مظاهرها بدالعادة ما أحاول معرفة أين توجد املشكلة أساسا

  .السطحية
      

-16 
        .يحةغالبية توقعايت لقرارات اتخذتها ملواجهة مشكلتي صح

 
       =املجمــوع

 مجموع املجموعة الثانية+مجموع املجموعة األوىل= املجموع الكيل 

   :تفسري النتائج

  . درجة فأكرث، فأنت لديك القدرة عىل حل املشكالت بدرجة كبرية 76إذا حصلت عىل    1-

   .درجة فإن قدرتك عىل حل املشكالت متوسطة 75درجة حتى  53إذا حصلت عىل    2-

  .درجة فأقل فإن قدرتك عىل حل املشكالت ضعيفــة  52إذا حصلـت عىل    3-
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  ؟هل أنت مبتكر :استقصاء

إنها إحدى القدرات . سبحانه لنا جميعا الـلـه، وهبها الـلـهالقدرة عىل االبتكار نعمة من نعم   
  .العقلية املهمة التي نولد بها، وإن كانت بدرجات متفاوتة لدى كل منا

كار من أهم القدرات التي يجب أن تحظى باالهتامم والعناية والرعاية، ألن ويعد االبت  
  .املبتكرين هم الذين غريوا وجه التاريخ والعامل، وهم ثروة برشية نادرة، وعنرص أسايس لتقدم األمم

ام العرص الحديث، وتتنافس الدول في وقد أصبح االهتامم باالبتكار رضورة تحتمها طبيعة  
ع االبتكار ورعاية املبتكرين، بهدف زيادة قوتها االقتصادية والحربية وتطوير أبحاثها بينها يف تشجي

  .يف الفضاء وحامية البيئة من التلوث

. وعندما يكون االبتكار يف املجاالت الفنية والفكرية واألدبية واللغوية نطلق عليه لفظ اإلبداع  
  .نولوجية فنطلق عليه لفظ االخرتاعأما عندما يكون يف املجاالت العلمية واملادية والتك

  :والتفكري االبتكاري هو ذلك النوع من التفكري الذي يتسم بالصفات اآلتية  

  .الحساسية الفائقة للمشكالت   1-

  .التفاعل املستمر والواعي مع الواقع   2-

  .الطالقة، مبعنى إنتاج عدد كبري من األفكار يف وقت قليل   3-

  .عىل تغيري زاوية التفكري من دون تزمت أو جمود املرونة، مبعنى القدرة   4-

  .قدرة عالية عىل تقويم األشياء وإدراك نواحي النقص والقصور فيها   5-

ويتسم صاحب هذا النوع من التفكري بقدرة كبرية عىل التخيل والتصور والتأليف والرتكيب   
  .بري عنه، وتغيريه إيل األفضلوالبناء، وإيجاد عالقات جديدة وتفسريات متميزة لفهم الواقع والتع
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وتتسم شخصية صاحب هذا النوع من التفكري باإلرصار واملثابرة وامليل إيل التجديد واملخاطرة   
  .وحب االستطالع والتجربة واالطالع

والبيئة املحيطة بالشخص، بدءا من األرسة واملدرسة، ثم املسجد والنادي والعمل ووسائل   
فاالبتكار مثل الصوت ال يوجد يف فراغ، .. ر يف تشجيع االبتكار أو تعويقهاالتصال الجامهريي، لها دو 

مبعنى أن البيئة املحيطة بالشخص أما تساعد عىل ظهور االبتكار وتعمل عىل بقائه واستمراره، أو 
  .قد متنع ظهوره واستمراره وال تشجع إال عىل التبعية والتقليد والنقل واملحاكاة والتواكلية والسلبية

   :ستقصاءاال

  : اآلتية عن األسئلة »ال«أو  »نعم«إذا أردت أن تعرف هل أنت شخص مبتكر أم ال، أجب   

  هل لديك قدرة عالية عىل إدراك املشكالت التي تحدث من حولك؟    1-

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل تتفاعل بإيجاب مع ما يحدث حولك من تغريات؟    2-

     ال أحيانا     نعــم    

  هل ميكن أن تصف نفسك بالنحلة دامئة البحث والتنقل والحركة؟    3-

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل تحب القراءة واالطالع بشكل كبري؟   4-

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل أنت ذو خيال واسع؟    5-

  ال    أحيانا     نعــم    

  دما تقابلك مواقف صعبة؟ عديدة عن هل تطرح أفكارا   6-

  ال    أحيانا     نعــم    
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  عندما تواجه مبشكلة، هل تطرح بدائل وحلوال عديدة لها؟   7- 

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل توجد استخدامات غري تقليدية لألشياء املحيطة بك؟    8-

  ال    أحيانا     نعــم    

  ؟ أو متزمتا امداوليس ج هل يراك الناس مرنا   9-

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل تكره السري وراء اآلخرين وتقليدهم والنقل عنهم؟    10-

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل ترهق عقلك بأمور الحفظ والتذكر؟    11-

  ال    أحيانا     نعــم    

  قائم ومعروف ومألوف؟  ملا هو هل يصفك اآلخرون بالطاعة وااللتزام دامئا   13-

  ال    أحيانا     نعــم    

  حب املخاطرة والتجربة يجلبان املشكالت أكرث من الفوائد؟ : هل توافق عىل هذه العبارة   13-

  ال    أحيانا     نعــم    

  :التعليامت

، »أحيانا« ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ »نعم«أعـط لنفسك درجتني يف حالة اإلجابة بـ    1-
عط لنفسك أ ف 13إىل  11عن جميع األسئلة، ماعدا األسئلة من  »ال« يف حالة اإلجابة بـ  وصفرا

، ودرجتان يف حالة »أحيانا«، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ »نعم«صفر يف حالة اإلجابة بـ 
  . »ال«اإلجابة بـ 

  . اجمع جميع درجاتك عن جميع األسئلة   2-
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  :تائجالتفسري والن

ننصحك باالستمرار عىل طريقتك نفسها . درجة فأكرث فأنت شخص مبتكر 20إذا حصلت عىل    - أ  
  . يف التعامل مع الواقع واملشكالت املحيطة بك

وال تقلق . ال تناقش أفكارك يف مراحلها األوىل مع األشخاص الذين يكرثون من النقد والتقييم
  .بالنسبة إيل آراء اآلخرين

. أنت عىل بداية طريق االبتكار. درجة فأنت مرشوع شخص مبتكر 19ـ  13ت عىل إذا حصل   -ب
  .راجع االستقصاء مرة أخرى ملعرفة ملاذا أنت يف بداية الطريق

قد يكون السبب يف ذلك أنت أو . درجة فأقل فأنت شخص غري مبتكر 12إذا حصلت عىل    - ج
  .عض العلامء لزيادة معدل االبتكار لديكسنقدم لك خربة ب. البيئة املحيطة بك أو االثنني معا

  :ذكر بول تورنس يف كتابه توجيه موهبة االبتكار أهمية
  .مواجهة القلق والخوف    1-
  .االستفادة من الفرص املختلفة للتعليم واملعرفة واالحتكاك    2-
  .تفادي التشتت واملساهامت    3-
  .تنمية املهارات إيل أقىص حد    4-
  .والغربة تقليل العزلة    5-
  .تعليم مواجهة الفشل واملواقف الصعبة    6-

  :ويرى روبرت سومسون يف كتابه سيكولوجية التفكري رضورة  
  .االهتامم الجيد باملبتكرين ورعايتهم    1-
  .احتضان الفكرة بصورة واعية من جانب الشخص    2-
  .تشجيع اإلملام الحيس    3-
  .الخرتاعخلق الدوافع لالبتكار، فالحاجة أم ا    4-
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  ؟هل أنت مبدع :استقصاء

ميثل حقيقة الوجود الحضاري لإلنسان    Creation / Innovationعىل الرغم من أن اإلبداع  
عىل هذه األرض، إال أن بحث الظاهرة اإلبداعية بالشكل العلمي جاء متأخرا إىل  الـلـهمنذ أن خلقه 

  . حد كبري

ولهذا . ، ذات وجوه وأبعاد متعددةة جدايقول الكسندرو روشكا إن اإلبداع عملية معقد  
  . يبدو من الصعب الوصول إىل تعريف لها، محدد ومتفق عليه

ن اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة وليست ظاهرة خاصة بأحد؛ إىل أ عبد املعطي عساف ويشري   
، إىل وقد ال يحتاج، وبخاصة يف مراحله األوىل. عىل الخرباء والعلامء واألخصائيني فهو ليس حكرا

فأي إنسان عاقل وسوي تنطوي مقومات شخصيته عىل نويات أو .. املعدات واإلمكانات الكبرية
   .ال يعيه وأ عنارص إبداعية، بغض النظر عام إذا كان الفرد يعي ذلك 

وتختلف هذه املقومات والعنارص اإلبداعية من شخص إىل آخر حسب الفطرة التي فطره   
  . يئية التي يعيش يف وسطها ويتفاعل معهاعليها، وحسب الظروف الب الـلـه

مبعنى أن .. وقد تعمل هذه الظروف عىل صقل وتنمية هذه العنارص اإلبداعية أو قد تحبطها  
إال أنه يف بعض األحيان يكون ). مكتسبة(وعوامل بيئية ) موروثة(اإلبداع نتاج عوامل وراثية 

تلك  ،ىالرسم والغناء واملوسيق :اع الفني مثلللعوامل الوراثية دور مميز، وبخاصة يف مجاالت اإلبد
  . التي تحتاج إىل استعدادات خاصة

   :وميكن تحديد سامت الشخصية املبدعة يف اآليت  

   .الثقة يف النفس   -1

  ). مبعنى إطالق أو طرح أفكار عدة ملوضوع واحد(الطالقة الفكرية   -2

   .الطالقة اللفظية   -3

  . اإلطالع الواسع   -4
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  . األفكار) وزن(رة عىل تقييم القد   -5

   .املخاطرة   -6

   .األصالة   -7

   .املرونة   -8

   .املثابرة   -9

  . التفاين يف العمل   - 10

   .االستقالل وعدم التبعية  - 11

  . حب القراءة واإلطالع عىل كل جديد  - 12

   :االستقصاء

   ؟هل تنظر إىل املشكالت باعتبارها تحديات إيجابية   -1

  ال    انا   أحي  نعــم    

   ؟هـل تتصف باملثابرة يف معالجة األمور   -2

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟هل تتصف باملرونة يف تفكريك، ونظرتك إىل األشياء   -3

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟هل تتخيل وتتأمل بعض األمور، وتجد ذلك مفيدا بعد ذلك   -4

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟هل تحلم باملوضوعات التي تفكر بها   -5

  ال    أحيانا     نعــم    
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   ؟هل تحب روح املغامرة واملخاطرة   -6

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟هل لديك ثقة يف نفسك ويف قدراتك  ـ 7

  ال    أحيانا     نعــم    

  ؟ )يف املوضوع من أكرث من زاوية مبعنى التفكري(هل لديك القدرة عىل التفكري الشامل    -8

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟واحدا عدة عندما تتناول موضوعا هل تطرح أفكارا   -9

  ال    أحيانا     نعــم    

   ؟هل تقيم أو تزين األفكار التي طرحتها أو التي يطرحها اآلخرون  - 10

  ال    أحيانا     نعــم    

  أو مشكلة، هل تفكر فيها بعمق؟  ه موقفاعندما تواج   - 11

  ال    أحيانا     نعــم    

   يف أمور وموضوعات الحياة، هل لك آراء وأفكار عدة حولها؟   - 12

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل مررت مبرحلة بزوغ أو إرشاق لفكرة جديدة؟    - 13

  ال    أحيانا     نعــم    

  القراءة واالطالع عىل كل جديد بشكل يومي؟  هل تجد متعة يف   - 14

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل تسعى إىل االلتحاق بالربامج والدورات التدريبية؟    - 15

  ال    أحيانا     نعــم    

  يف تفكريك؟  هل تنظر إيل املشكالت باعتبارها عقبات تؤثر سلبيا   - 16

  ال    أحيانا     نعــم    
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  ؟ أو بسيطا ولو صغريا هل اخرتعت شيئا - 17

  ال    أحيانا     نعــم    

  ولو عىل مستوى بسيط؟ .) .رسم، شعر، قصة موسيقى، غناء، متثيل،(هل حققت أي إبداع فني  - 18

  ال    أحيانا     نعــم    

  هل تحاول تطوير األشياء أو األجهزة املوجودة يف منزلك أو عملك؟    - 19

  ال    أحيانا     ــم    نع

  هل تحاول إصالح األجهزة املعطلة يف منزلك؟    - 20

  ال    أحيانا     نعــم    

  ـ هل تدخل مسابقات عن اإلبداع، سواء فنية أم أدبية أم علمية؟ 21

  ال    أحيانا     نعــم    

   :التعليامت

، »أحيانا«ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ  »نعم«أعـط لنفسك درجتني يف حالة اإلجابة بـ    1-
عط لنفسك أ ف 13إىل  11عن جميع األسئلة، ماعدا األسئلة من  »ال« يف حالة اإلجابة بـ  وصفرا

، ودرجتان يف حالة »أحيانا«، ودرجة واحدة يف حالة اإلجابة بـ »نعم«صفر يف حالة اإلجابة بـ 
  . »ال«اإلجابة بـ 

  . عن جميع األسئلةاجمع جميع درجاتك    2-

   :تفسري النتائج

استمر عىل املنوال نفسه، مع تحذيرك . درجة فأكرث فأنت شخص مبدع 29إذا حصلت عىل    - أ  
  .من الغرور الذي يقل صاحبه

درجة فأنت عىل بداية طريق اإلبداع، وتحتاج إيل مزيد من الرتكيز  28ـ 15إذا حصلت عىل    -ب
  . ات عملية اإلبداعوبذل الجهد حتى تحقق معظم مقوم
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وكثري من سامت الشخصية املبدعة . درجة فأقل، فأنت شخص غري مبدع 14إذا حصلت عىل    - ج
كل ما نستطيع أن نقوله لك أن اإلبداع هو استعداد فطري لدى األشخاص . غري متوافرة لديك

فاإلنسان  ..نمى بالتدريب وتعلم املهارات والتعليم، وليس هناك مستحيل يف تحقيق األشياءي
منذ  مستحيال اموصل إيل القمر واملريخ عندما أراد ذلك وأرص عليه، مع أن ذلك كان حل

  .سنوات عدة مضت
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  ؟والتفكري االبتكاري يف عملك ما مدى قدرتك عىل اإلبداع :استقصاء

وضع محمد  »تطوير وتنمية املهارات اإلبداعية والتفكري االبتكاري«يف برنامج تدريبي عن   
إبراهيم هذا االستقصاء ليساعدك عىل تحديد مدى قدرتك اإلبداع والتفكري االبتكاري يف  محمد
الشأن يرجى توضيح وجهة نظرك يف من أجل مساعدتك يف تحديد مدى قدرتك يف هذا . عملك

متأكد أمام كل عبارة مع مراعاة الصدق إىل أقىص  أو غري  /أو غري موافق/ العبارات التالية إما موافق
أنها من املفروض أن  ول أن تخمن اإلجابة التي تعتقدأثناء التعبري عن وجهة نظرك وال تحاحد 

وسوف يعطي لك الخبري الدرجة املخصصة لكل عبارة حسب إجابتك . املبدعتكون إجابة الشخص 
  ). غري متأكد/غري موافق /موافق(

  الدرجة  الرأي  العبـــــــــارة  م

لتأكد من أنني أتبع اإلجراءات الصحيحة يف بقدر كبري من ا أعلم دامئا  1
  . حل املشكالت

    

يعترب بالنسبة يل مضيعة للوقت أن أسأل األسئلة ال يكون هناك أمل   2
  . يف الحصول عىل إجابات لها

    

      . عىل عكس معظم الناس أركز بشدة عىل ما يعنيني  3

 أشعر بأن األسلوب املنطقي خطوة بخطوة هو أفضل أساليب حل  4
  . املشكالت

    

عندما أكون يف جامعة فإنني من حني آلخر أبدي من الرأي ما   5
  . يخالف غريي

    

      . أفكر يف رأي اآلخرين عني طويال أقيض وقتا  6

      .أهتم بأن أفعل ما أراه أكرث من اهتاممي بكسب موافقة الغري  7

      . ال أحرتم املرتددين يف حكمهم عىل األمور  8

      .من اآلخرين إىل املشوق واملثري من األمور أميل أكرث  9
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      .أعرف كيف أتحكم يف انفعااليت الداخلية  10

      .لدى القدرة عىل التصدي لحل املشكالت مهام طال أمدها  11

      .أفرد يف الحامس عندما يقتيض األمر ذلك  12

      .بفعل شئ بعينه ما تأتيني األفكار عندما ال أكون مهتام غالبا  13

أعتمد عىل بصرييت وشعوري مبا هو صواب أو خطأ وأنا أسعى إىل   14
  .حل مشكلة من املشكالت

    

عندما أكون بصدد حل مشكلة أعمل برسعة يف تحليلها وتقل رسعتي   15
  .عندما أقوم برتبيط املعلومات التي جمعتها

    

ن اللوائح وأفعل أشياء مل يكن من املفروض أ  أنفذيف بعض األحيان ال   16
  .أفعلها

    

      . أحب الهوايات التي تتضمن تجميع األشياء  17

      .أحالم اليقظة كانت هي قوة الدفع لكثري من مرشوعايت الهامة  18

      . أحب األشخاص املوضوعيني والعقالنيني  19

الذي أقوم به إذا أتيحت يل فرصة االختيار بني عملني خالف العمل   20
   .ن أن أكون مكتشفاع اآلن فأفضل أن أكون طبيبا

    

أتعامل بصورة أكرث سهولة مع من يكونون من نفس فئتي الوظيفية   21
  . واالجتامعية

    

      . أمتتع بدرجة عالية من اإلحساس بالجامل  22

      . أحس أنني مساق إىل تحقيق مكانة عالية وسلطة يف الحياة  23

      . أحب من هم شديدي التأكد من استنتاجاتهم  24

      . للمشكالت ناجحا إللهام ال يقدم حالا  25

      غاية ما يسعدين عندما أكون يف مناقشة أن يصبح من هم عىل   26
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خالف معي يف الرأي أصدقاء يل ولو كان ذلك عىل حساب التضحية   

  . بوجهة نظري

    

) بيعها(أهتم بطرح أفكار جديدة أكرث من اهتاممي بتسويقها   27
  .  لآلخرين

    

      . اء يوم كامل وحدي أسرتجع أفكاري وأتأملهاأستمتع بقض  28

      . أميل إىل تجنب املواقف التي تشعرين بالنقص  29

      . عند تقييم املعلومات فاملصدر أهم عندي من املضمون  30

      .أشعر باالستياء من األشياء غري املؤكدة والتي يصعب التنبؤ بها  31

       .أحب من يتبعون قاعدة العمل قبل اللهو  32

      . احرتام النفس أهم بكثري من احرتام الغري  33

      . أشعر بأن الذين يسعون إىل الكامل ليسوا حكامء  34

      . أفضل العمل ضمن فريق عمل منفرد  35

      . أحب العمل الذي يجعلني أمارس التأثري عىل اآلخرين  36

عىل  عديد من املشكالت التي تواجهني يف الحياة ال ميكن التصميم  37
  . حلها مبفهوم الصواب والخطأ

    

يف ء وأن يكون كل يشء لكل يش من املهم بالنسبة يل أن أجد مكانا  38
  . مكانه

    

الكتاب الذي يستخدمون ألفاظ غريبة وغري عادية يفعلون ذلك   39
  . فقط ألنهم مييلون لالستعراض

    

عتقد أنك فيام ييل قامئة بصفات يتصف بها الناس اخرت عرشة منها ت  40
  . تتميز بها أكرث من غريها
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  الدرجة  الرأي  العبـــــــــارة

      كفء - 37  واقعي - 19  ذو طاقة متجددة -1

      خدوم - 38  متفتح الذهن - 20  مقتنع   -2

      مؤثر  - 39  لبق  - 21  قوي املالحظة -3

      رسيع الفهم - 40  محتشم  - 22  أنيق -4

      جاع ش - 41  مبتكر  - 23  واثق من نفسه -5

      متعمق  - 42  رزين  - 24  مثابر -6

      مندفع  - 43  محب للتملك  - 25  مجدد  -7

      حاسم  - 44  عميل  - 26  حريص -8

      واقعي  - 45  يقظ - 27  أسري العادة -9

      متواضع - 46  فضويل - 28  واسع الحيلة  - 10

      متعاون  - 47  منظم - 29  محب لنفسه  - 11

      شارد الذهن - 48  غري عاطفي  - 30  مستقل  - 12

      مرن  - 49  واضح التفكري - 31  صارم  - 13

      اجتامعي  - 50  متفهم  - 32  قادر عىل التنبؤ - 14

      محبوب  - 51  دينامييك  - 33  غري مهتم باملشكالت - 15

      قلق  - 52  معتمد عىل نفسه - 34  متفاين  - 16

        حاد املالحظة - 35  غري مهتم بالشكليات - 17

        حسن الطباع - 36  بليةمستقذو نظرة  - 18

   ؟واآلن كيف ميكنك الحكم عىل مستوى قدرتك االبتكارية

عىل مستوى بعد االنتهاء من جمع درجات إجابتك عىل العبارات السابقة كيف ميكن الحكم   
التفكري االبتكاري من خالل  قدرتك عىل اإلبداع والتفكري االبتكاري؟ كيف ميكنك الحكم عىل مستويات

   :التالية جموع الذي حصلت عليه بالتقديراتمقارنة امل
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  . درجات فأنت غري مبدع 10إذا حصلت عىل أقل من    -1

  . درجة فأنت أقل من املتوسط 40إىل أقل من  10إذا حصلت عىل    -2

  . درجة فأنت متوسط 65إىل أقل من  40إذا حصلت عىل    -3

  .توسطدرجة فأنت فوق امل 95إىل أقل من  65إذا حصلت عىل    -4

  .درجة فأنت مبدع جدا 117إىل أقل من  95إذا حصلت عىل    -5

  .درجة فأنت مبدع بدرجة غري عادية 117إذا حصلت عىل أكرث من    -6
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  مقياس مهارات اإلبداع

وضع طارق محمد السويدان هذا املقياس ليساعدك عىل قياس  »من عضالت مخك«يف كتابه   
  . مهارات اإلبداع لديك

، وميثل اقها عليك شخصيابمدى انط سون عبارة اقرأ كل واحدة منها بعناية مقررافيام ييل خم  
  . ملهارات اإلبداع هذا التمرين مقياسا

ال تحاول تخمني كيف سيجيب الشخص املبدع، بل ضع إجابتك أنت بصدق فالتقييم منك   ـ 1
  . ولك

إجابة تخطر ببالك فهي ليس هناك وقت محدد لهذا االختبار، ولكن يفضل أن تكتب أول    -2
  . الحقيقة يف الغالب

بعد العبارة الخمسني هناك إرشادات لحساب الدرجات فال تنظر إليها إال بعد انتهائك من    -3
  .  العبارات

  

  

  م

  العبـــــــــارة

ما
متا

ق 
واف

م
  

ق
واف

م
  

ما
د 

 ح
ىل

ق إ
واف

م
  

ق
واف

 م
غري

ما  
متا

ق 
واف

 م
غري

  

  هـ  د  ج  ب  أ

اثـق أننـي أتبـع اإلجـراءات الصـحيحة وأنـا و  أعمل دامئا  1
  . لحل املشكلة التي تواجهني

          

من مضيعة الوقت أن أسأل أسئلة ال أتوقع لهـا إجابـات   2
  . رصيحة أو صحيحة

          

أعتقد أن املنهج املنطقي واملتـدرج هـو أفضـل الوسـائل   3
  . لحل املشاكل

          

            أعرب عن آراء تزعج بعض الناس أحيانا  4

            . عىل معرفة تقييم اآلخرين يل أحرص كثريا  5
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            . أشعر بأن لدي مساهمة خاصة أقدمها للعامل  6

أن أعمــل مــا أؤمــن بــه أهــم عنــدي مــن أن أحــاول أن   7
  . ا اآلخرينضأكسب ر 

          

الذين يعملـون وكـأنهم متأكـدون مـن األمـور يفقـدون   8
  . احرتامي

          

            . الصعبة لفرتات طويلة أستطيع التعامل مع املشاكل  9

            . أتحمس بشكل غري طبيعي تجاه بعض األمور أحيانا  10

ال أعمـل  ما أحصل عىل أفضل عنـدما أكـون خاليـا كثريا  11
  .شيئا

          

أعتمد عىل أحاسييس الداخلية عند املبادرة لحل مشكلة   12
  . ما

          

تصـنيف عند حل مشكلة ما، أبـدأ بـبطء عنـد تجميـع و   13
املعلومـات التــي حصــلت عليهـا ولكننــي أعمــل بشــكل 

  . أرسع عند حلها

          

أحب الهوايات التي تتعلق بجمع األشـياء مثـل الطوابـع   14
أو النقود وأستمتع برتتيبها حسب الحجـم أو التـاريخ أو 

  . غريه

          

وأنىس كل مـا حـويل وأنـا أفكـر يف مرشـوع  أرسح أحيانا  15
  . هام
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 طبيبـاكان يل مـن األمـر أن أختـار، فأفضـل أن أكـون  لو  16

  .األرض أعالج الناس عىل أن أكون رحالة يستكشف
          

أستطيع التعامل بسهولة مع الناس إذا كانوا ينتمـون إىل   17
  . نفس الطبقة االقتصادية واالجتامعية التي أنتمي إليها

          

            . لدي قدر عال من اإلحساس بجامل األشياء  18

            . األحاسيس الداخلية ال يعتمد عليها يف حل املشاكل  19

جديدة أكرث من اهتاممي مبحاولة  يهمني أن أقدم أفكارا  20
  الحصول عىل موافقة اآلخرين عليها

          

غريـب يف  بـأننيأميل إىل تجنب املواقف التي تشـعرين   21
  . نظر اآلخرين

          

ــي م  22 ــات تهمن ــيم املعلوم ــد تقي ــن عن ــرث م ــادرها أك ص
  . مضمونها

          

ــل   23 ــعار القائ ــون الش ــذين يتبع ــل ال ــل (أفض ــل قب العم
  ). التسلية

          

            . احرتام الذات أكرث أهمية من احرتام اآلخرين  24

أشعر بأن الذين يسعون نحـو تحقيـق الكـامل أشـخاص   25
  .غري حكامء

          

            . أحب العمل الذي أؤثر فيه عىل اآلخرين  26
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وأن  ءمن املهم بالنسبة يل أن يكون هناك مكان لكل يش  27

  . يف مكانه الصحيح يشءيكون كل 
          

غـري  الذين لديهم الرغبة لتبنـي األفكـار الغريبـة أشـخاص  28
  . عمليني

          

أستمتع بقضاء الوقت بالتأمل يف األفكار الجديدة ولـو مل   29
  تفكرييكن هناك فائدة عملية ترجى من وراء هذا ال

          

أسـتطيع أن .. عندما ال تثمر طريقـة مـا يف حـل مشـكلة  30
  . أغري طريقة تفكريي برسعة

          

            . ال أحب طرح أسئلة تظهر جهيل  31

أستطيع تغيري رغبايت لتتناسب مع العمل الذي أقـوم بـه   32
  . أكرث من قدريت عىل تغيري الوظيفة لتتناسب مع رغبايت

          

ة الخاطئــة قــد يــؤدي إىل العجــز عــن حــل طـرح األســئل  33
  .املشكلة

          

أستطيع يف كثري من األحيان توقع الحـل للمشـاكل التـي   34
  . ما يصدق تحلييل تواجهني وكثريا

          

من املضـيع للوقـت تحليـل التجـارب الفاشـلة واألفضـل   35
  . الرتكيز عىل املستقبل

          

ال األدبــاء، أمــا ال يلجــأ إىل االســتعارات والتشــبيهات إ   36
  .املفكرون فيميلون للوضوح والطرح املبارش
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أســتمتع مبشــاهدة الحيــل العبقريــة للمجــرمني يف  أحيانــا  37

) أو يف قـراءة القصـص البوليسـية(التمثيليات التليفزيونية 
لدرجة إننـي كنـت أرجـو بينـي وبـني نفيسـ أن ال يقـبض 

  . عليهم

          

لحل مشكلة ما قبل أن أحـددها  كثرية أبدأ العمل أحيانا  38
  . أو أعرب عنها

          

كثرية أنىس األشـياء مثـل أسـامء النـاس والشـوارع  أحيانا  39
  . إلخ.. .والطرق واملدن الصغرية

          

            .أشعر بأن العمل الشاق هو العامل األسايس للنجاح  40

           .يف الفريق أمر مهم يلمقبوالاعتباري عضوا  41

            .ف كيف أضبط مشاعري الداخلية دامئاأعر   42

            .ويعتمد عليه مسئوال اعترب نفيس شخصا  43

            . أكره األمور الغامضة وغري املتوقعة  44

أفضل العمل مع اآلخـرين كجهـد جامعـي عـىل العمـل   45
  . الفردي

          

تكمن املشكلة عنـد كثـري مـن النـاس يف أنهـم يأخـذون   46
  . أكرث من الالزماألمور بجدية 

          

يف مشاكيل وال أستطيع التوقـف عـن التفكـري  أفكر كثريا  47
  . فيها

          

واألهـم هـو تحقيـق  الكسب الرسيع والراحة ليس مهام  48
  . أهدايف
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لقمـت بالتـدريس يف املقـررات  جامعيـا لو كنت أسـتاذا  49

املبنية عىل الحقائق وليسـت تلـك التـي تعنـي باألفكـار 
  . النظرية
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